
MORREU 

JOVEM FADISTA 
SéRGIO NUNES 

TORONTO ItEPflESiNTATive OFFICE 

860-K: CouEGE STREET WEST 

TORONTO, ON M6H 1A2 
TEL.4ie-530-1700 FAX; 416-530-0067 

1-800-794-8176 E-MAIL; BESERTOR@IDIRECT.COM 

   WWW.BES.PT 
   liilOg 

CANADIAN PUBLICATION MAIL AGREEMENT #1414526 

PORTUGUESE-CANADIAN NEWSPAPER • THURSDAY 19th April, 2001 • ANO III EDIÇAO N» 127 • PREÇO: 50«t: INCL. GST 

uma tradiçao 
due se mantém 
Os clubes, associaçôes e paroquias luso-canadianos 
celebraram a Pascoa'2001, com a mesma religiosidade 
e fervor de sempre. Esta enraizada dentro 
de nés a tradiçao Pascal, tal como tantas 
outras tradiçôes religiosas ou nâo. «cerimônia do Beijar 

da Cruz no Arsenal 

Estivemos présentes em duas manifestaçôes pascais comunitarias, 
o Madeira Canadian Club-Madeira House Community Centre e 
no Arsenal do Minho de Toronto, o que nos fez sentir todo o 
espirito da festa da Ressurreiçâo de Cristo, o mesmo que em out- 
ras casas portuguesas. Confraternizaçâo entre familias e amigos, 
devoçâo, festa e alegria. No Canadian Madeira Club assistimos a 
uma intéressante apresentaçào/representaçào do Grupo 
Carnavalesco de Vila Nova-Ilha Terceira, com muita graça e bem 
interpretada por todos os elementos e, no Arsenal do Minho, as 
caracteristicas Bençào Pascal e a cerimônia do Beijar da Cruz, 
tradiçao muito minhota. 
Curiosamente, assistimos à actuaçâo de um grupo oriundo dos 
Açores e a cerimônia religiosa por intermédio de um padre tam- 
bém das Ilhas, o padre Teixeira, da Igreja de Santa Cruz. 

^Pdgina 8 

Onésimo de Almeida, Manuela Marujo, Vamberto Freitas, Aida Baptista, 
Diuit Borges e Jordano Quaglia na Universidade de Yale. ^ p. 
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dûéuna 
sem vertiebras 

O jovem fadista Sérgio Nunes morreu! 
Fomos apanhados de surpresa. Ainda na liltima 
ediçâo de O Milénio falâmos dele, das suas 
esperanças artisticas apôs o lançamento da sua 
ultima gravaçâo, intitulada "Rouxinol da 
Flibeira". 
Perdeu-se a voz do rouxinol algarvio. Mais um 
estùpido acidente de automôvel nas fatidicas 
estradas de Portugal. Um recorde que 

envergonha Portugal, o recorde da mortalidade 
na estrada! Melhor, um recorde que envergonha 
os portugueses! Todos os dias, por mais que os 
Legisladores lancem medidas de 
segurança, pesadas multas, que os 
jornais, a radio e a televisâo 
chamem a atençâo de todos, que o 
bom senso por vezes pareça ter 
chegado à mente da maioria, nâo 
senhor, cada vez mais os desastres 
têm lugar nas estradas portuguesas. 
Antes as estradas eram mâs, agora 
sâo boas, quai a conclusâo? Sô uma 
conclusâo, claro!, os portugueses 
sâo maus condutores, 
desrespeitadores das mais 

elementares regras da conduçào... Porquê? 
Sera que as boas comidas e melhores bebidas 
tâo apregoadas pelo mundo fora têm a culpa de 

tamanha mortalidade? 
Caros leitores, se forem de férias a 
Portugal, comam e bebam sô e 
apenas o suficiente... se têm de 
conduzir! 
E "ponham-se a pau" corn os 
outros condutores, eles podem ter 
comido e bebido bem (demais)! 
Mais um adeus desnecessârio entre 
tantos. Adeus, Sérgio Nunes. 
O teu FADO foi curto, inglôrio, 
mas bom! 

JMC 

IU Cfl IU L 
Olâ, companheirosi 

Que tal a Pâscoa? 
Docinha, claro! Ainda bem. A 
vida no seu dia-a-dia é tâo dura 
que uma pequena doçura uma vez 
por outra sabe como se fosse um 
bàlsamo milagroso. Venha a 
prôxima doçura... 

De sexta-feira, dia 20, e até domingo, dia 22, 
realiza-se o "IX Encontre de Professores de 
Português dos E.U.A. e Canada". 
Estes encontros têm como objective intensificar um 
trabalho coeso entre professores da Diaspora para 
manter corn dignidade a lingua portuguesa em 
todos os Continentes, reforçandô e incentivando o 
ensino nos paises Lusôfonos. 
Usarâo da palavra os convidados especiais, Dra. 
Maria de Deus Duarte-Universidade de Lisboa, Dr. 
Eduardo Bettencourt Pinto- Vancouver e Dra. 
Eduarda Fagundes Duarte-Faculdade de Psicologia 
de Lisboa, para além dos responsâveis do Encontre. 
Informaçôes: 416-652-6334, ou Fax: 416-217-0981. 
As nossas felicitaçôes aos responsâveis da iniciativa 
e participantes. TODOS! 

Também, sexta-feira, dia 20 de Abril, na Casa do 
^ Alentejo, em Toronto, tem lugar a festa de 

homenagem a FERNANDES MONTEIRO pelos 
seus 45 anos de vida artistica. Desde muito cedo, na 
sua terra de nascimento, Setübal, que Fernandes 
Monteiro se dedicou às cantigas, sendo o vocalista 
de varies conjuntos musicais e participando em 
muitos programas como "Estrelas de Portugal", 
"Passatempo APA", "Comboio das Seis e Meia", 
"Companheiros d'Alegria", etc... Até que em 17 de 
Setembro de 1969, emigrou para o Canada. Nessa 
altura, iniciou a caminhada de cantigas entre nôs, 
no El Mokambo, seguindo-se uma "peregrinaçâo" 
por todo o Canada à frente de conjuntos musicais 
como "Cariocas", "Rio Connections" e "Os 
Sombras", e a solo, acompanhado pelo saudoso 

r 

Mariano Rego -corn quem gravou 2 discos- e muitos 
outros. Vamos tê-lo, na Casa do Alentejo, em très 
dimensôes; na cançâo, na poesia e no fado! 
Fernandes Monteiro, uma legenda comunitâria, 
uma justa homenagem na Casa do Alentejo. As 
nossas felicitaçôes aos realizadores e ao 
homenageado! 

O SPORTING C.P. de Toronto 
esta de novo em festa, 
comemorando o Vigésimo 
Primeiro Aniversârio corn o 
habituai fervor clubistico e corn 
convidados a condizer. Desta 
feita, os responsâveis "leoninos" 
de Toronto convidaram a 
destacada figura do SCP, Maria 
Isabel Trigo de Mira, Membre 
do Conselho Directive para a 
ârea das Filiais, Nücleos e 
Delegaçôes e as velhas glorias 
do futebol sportinguista e 
nacional, Mârio Lino e 
Fernando Mendes. 
Dias 20, 21 e 22 de Abril, nâo 
faltem na sede-social do 
Sporting C. P. de Toronto, 
particularmente, no domingo, 
Almoço de Gala e 
encerramento das festividades. 
Info: 416-763-1707. Os nossos 
sinceros parabéns ao S.C.P. de 
Toronto. 

O programa de TAE KWON DO da Casa do 
Alentejo comemora o seu 3o. Aniversârio, no 
domingo, dia 29 de Abril. A instrutora Lurdes 
Marchâo e o présidente Carlos de Sousa convidam 
os apreciadores e amigos a participar na festa -caso 
contrario levam uma "golpada" de Tae Kwon Do!- 
que terâ inicio âs 14h00, corn os hinos de Portugal, 
do Canada e da Côreia (Ebuca). Depois, 
apresentaçâo da Mesa de Honra, exame dos alunos 
da Casa do Alentejo, demonstraçôes pelas équipas 
do Master Kim's, entrega de novos Cintos aos 
alunos, entrega de Certificados, fotografia do 
Grupo e corte do Bolo de Aniversârio corn Lurdes 
Marchâo, Grande Master H.C.Kim e Carlos Sousa, 
présidente da Casa do Alentejo. Fim de festa corn 
convivio sâo e alegre. Parabéns! 
Mas as iniciativas da Casa do Alentejo nâo 
terminam por aqui. De 21 a 29 de Abril, exposiçâo 
de trabalhos manuals feitos corn materials 
reciclâveis. E a habituai manifestaçâo de boas 
vindas "ao mês verde", corn jantar , variedades da 
casa e participaçâo de um grupo de mùsica e 
danças nativas do Canada. Dias 28 e 29 de Abril, 
FEIRA DO LIVRO, corn a participaçâo da Dra. 
Manuela Marujo, Carmen Carvalho e a Juventude 
da Casa. E, na sexta-feira, dia 27, um jantar de 
angariaçâo de fundos para a deslocaçâo dos 
Grupos da Casa a Montreal, para participarem no 
FIM DE SEMANA ALENTEJANO dias 5 e 6 de 
Maio, no Clube Oriental de Montreal. Haverâ 
variedades corn os Grupos da Casa e a organista e 
cançonetista Isabel Rodrigues. Info e réservas: 416- 
537-7766. 

Sexta-feira, 27 de Abril, a Academia do Bacalhau de 
Toronto realiza a sua habituai "bacalhauzada" no 
Europa Catering, com inicio às 19h30. De salientar 
neste encontre de comadres e compadres da 
Academia do Bacalhau a presença do especialista 
Abel Nunes M.A. com uma apresentaçâo de "slides" 
de um estudo pessoal sobre o AMAZONAS 
OCIDENTAL. Também, como é hâbito, mùsica para 
dar ao pé (e nâo sô!) corn o E)J da casa. Info e réservas: 
416-254-7060, 905-281-2000, ou 905427-9923. 
Bom apetite e um aperto de bacalhau dos fieis 
amigos! 

Com uns restinhos da Pâscoa, desejamo-vos tudo 
de bom. 
Até p'râ semana. 

JMC 
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MISCELâNIA 

Air luxor jà opera com a Madeira 
A Air Luxor espera conquistar 15 por 
cento do mercado das ligaçôes entre 
Lisboa/Funchal até ao final deste ano. 
Uma rota que ira custar à nova 
transportadora aérea cerca de 3 
milhôes de contos em 2001. 
A operadora começou a efectuar voos 
regulares entre o continente e a 
Madeira, tornando-se na ünica 
alternativa à TAP. 
Estâo previstos quatro voos diârios, 
de terça a sexta, corn partidas de 
Lisboa às 7:50 e 19:10 e regressos às 
10:05 e 21:30, e dois ao fim-de- 
semana, sendo no sâbado a partida de 
Lisboa às 7:50 e o regresso às 10:05 e 
no domingo a saida de Lisboa às 
19:10 e regresso às 21:30. Na segunda- 
feira sào também realizados dois 
voos, um que parte de Lisboa às 7:50 

SUflZILÔnDIfl; 

e outro do Funchal às 21:30. Ao todo, 
serâo efectuados 22 voos semanais, 11 
em cada sentido. 
O voo inaugural foi realizado 
recentemente entre Lisboa e Funchal. 
O Airbus 320, corn capacidade para 
174 lugares, que serâ o aviào utilizado 
na rota da Madeira, transportou 146 
pessoas, entre elas agentes de viagens 
e jornalistas, convidadas para 
assistirem no Hotel Savoy à 
apresentaçâo da operaçâo. 

TAP nâo estâ preocupada 
com concorrência 

A Transportadora Aérea Portuguesa 
nâo estâ preocupada corn a 
concorrência que a Air Luxor 

DesGObertos mais quatro corpos 
de aparente assassinio em série 
A policia da Suazilândia descobriu 
mais quatro corpos numa plantaçâo 
em Malkerns, a cerca de 20 
quilômetros de Manzini, elevando 
para 28 o nümero de vitimas do que 
se supôe ser um assassinio em série 
naquele reino africano. A porta-voz 
da poUcia suazi, Leckina Magagula, 
afirmou à agencia sul-africana de 
informaçâo, SAPA, que foram 
encontradas partes de très corpos e o 
esqueleto compléta de um quarto. 

Todos os restos foram descobertos 
jazendo à superficie da terra numa 
zona florestal nos arredores da 
principal cidade suazi. Segundo 
Magagula, dos cadâveres encontrados 
sô foram até à data identificadas duas 
mulheres, apesar de inümeras pessoas 
se terem dirigido às autoridades 
comunicando o desaparecimento de 
familiares ou amigos. Dos 28 corpos 
encontrados desde 2 deste mês quatro 
sào de bébés. 

TORRES VEDRQS: 

José Miguei Jùdice defende 
reduçâo das prisées preventivas 
o candidato a bastonàrio da Ordem dos fechada", corn cerca de 40 advogados da 
Advogados, José Miguel Jùdice, disse em 
Torres Vedras que, se for eleito, uma das 
prioridades da Ordem serâ "a luta pela 
reduçâo das prisôes preventivas". Em 
declaraçôes à Agência Lusa, José Miguel 
Jùdice afirmou que "as prisôes 
preventivas devem ser curtas e os 
julgamentos râpidos", defendendo 
também a criaçâo de "soluçôes 
alternativas de modo a que as pessoas 
possam manter a sua vida profissional, 
embora de forma controlada". O 
candidato disse estar contra os longos 
périodes em que as pessoas estâo em 
prisâo preventiva, exemplificando corn 
um caso de um cliente seu que estâ hâ um 
ano preso preventivamente e que no final 
do julgamento nâo deverâ ser 
condenado. José Miguel Jùdice falava 
antes de iniciar um encontre "â porta 

comarca de Torres Vedras. O candidato 
disse que a sua vinda a Torres Vedras 
tinha por objectivo "trazer uma 
mensagem de prudência e determinaçâo 
mas sobretudo ouvir o que os advogados 
têm a dizer". Relativamente a outras 
prioridades da sua candidatura, José 
Miguel Jùdice salientou ainda que a 
Ordem "deve reforçar a imagem dos 
advogados na opiniâo pùblica porque 
nem sempre é a melhor devido à 
procuradoria ilicita (advogados que 
praticam ilicitos)". Para combater a 
procuradoria ilicita o candidato disse que 
vai proper ao Governo a alteraçâo da lei 
de Aeçâo Popular, para que a ordem 
possa, "à semelhança das associaçôes 
ambientalistas e associaçôes de defesa do 
patrimônio, aplicar coimas que revertam 
para um fundo de apoio juridico". 

12 mil doses de heroina 
apreendidas pela PJ/Madeira 
A Policia judiciâria do Funchal 
apreende cerca de um quilo de 
heroina, o que équivale a uma 
quantidade suficiente para fazer 12 
mil dozes, com um preço de 
mercado estimado em cerca de 60 

mil contos. 
A operaçâo foi concluida corn êxito 
no âmbito do combate ao trâfico de 
estupefacientes. Segundo se apurou, 
foram detidos dois individuos do 
Funchal. 

représenta. Na verdade, encara corn 
bons olhos a entrada de mais uma 
companhia, uma vez que a 
concorrência é salutar. Em 
declaraçôes ao Jornal da Madeira, a 
Relaçôes Püblicas da TAP salientou 
que essa situaçâo révéla que o destino 
Madeira tem potencial. “E positive 
sentir que o mercado é apelativo e que 
atrai outras companhias. Isso 
significa que ele tem 
potencial”. Isabel 
Palma recordou, a 
propôsito, que a TAP 
nâo detém o 
monopôlio desde 
Janeiro de 1999, sendo 
previsivel que, mais 
cedo ou mais tarde, iria 
entrar uma outra 

companhia. Quanta a medidas que a 
TAP possa vir a fazer para fazer face 
à concorrência, a companhia nâo estâ 
preocupada. O que tinha a fazer jâ 
fez, numa perspectiva de melhoria do 
produto a oferecer ao cliente, 
nomeadamente ao nivel do novo 
horârio de Verâo, jâ em vigor. A TAP 
estâ, pois, confiante de que ira manter 
a sua clientela. 

DflLCflS/URflniO: 
Relatorio final do ITN confirma 
ausência de contaminaçâo 
o relatorio final da missâo do Instituto 
Tecnolôgico e Nuclear (ITN) confirmou a 
ausência de qualquer problema de 
contaminaçâo por urànio empobrecido nos 
inilitares portugueses que serviram ou 
servem nos Balcâs. 
Depois de efectuadas as anâlises de todas as 
amostras recolhidas na Bosnia e no Kosovo, 
o relatorio apresentado confirma as 
indicaçôes contidas no documento 
preliminar divulgado a 05 de Fevereiro 

ùltimo. 
"Nâo encontrâmos indicios de 
contaminaçâo ambiental generalizada pelo 
urânio empobrecido no Kosovo e na Bosnia 
e também nâo encontrâmos vestigios de 
contaminaçâo pelo urânio no contingente 
de militares e para-militares que serviram 
nos Balcâs", disse Fernando Carvalho, 
director do Departamento de Protecçâo 
Radiolôgica do ITN, na apresentaçâo das 
conclusôes do relatorio. 

_JJ^ianueâ da ^itva 

fiQülLO QUE C BOM E BOHITO ESTA flCOBfl 
tiffll BflfiflîQ EM tetlOW rUMIlliE PlUS! 
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Artnova Furniture, 992 Bluur st. West, em Tnronte 
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e, no 939 Woodlawn Rd., em Guelph. 
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Pequenas historias de grande 

O sporting ganhou » 
Campeonato? Ah^ 

grande Fernando 

Mendes, assim é que é! 

0 meu Setübal ainda 

nâo chegou làt. 

Fernandes Monteiro com o Cônsul-Geral de Portugal, 
Dr. Antonio Montenegro. 

'antigas e futebol, no sangue de Fernandes Monteiro. 

Aqui corn o Bota de Ouro Fernando Gomes. 

"Queres é a noite e as cantigas!", ouviu 
milhentas vezes Fernandes Monteiro. Foi 
uma constante na sua vida... 
Manuel Conde Fernandes Monteiro, 
nasceu em Setübal, no dia 3 de Outubro 
de 1936. 

Chegou ao 3o. na Escola Comercial de 
Setübal. Começou cedo a cantar e, em 
paralelo, a trabalhar. A familia Fernandes 
foi marcada pelo "regime pidesco", por 
isso, a necessidade de procurar o pâo de 
cada dia, no dia-a-dia do agregado 
familiar. De 1951 a 1959, Fernandes 
Monteiro trabalhou em Cacia, na fâbrica 
de celulose. Nesssa altura foi a voz das 
orquestras de Aveiro, Aloma e Ibéria, as 
melhores da época. Em 1959, por altura 
da abertura da Celulose de Setübal, 

Fernandes Monteiro regressou à sua 
cidade.* Celulose por celulose, antes a da 
sua terra. 
Em Setübal, Fernandes Monteiro 
deliciou as plateias, cantando nos 
Conjuntos Jülio Graça, Europa, Ritmos e 
Melodias e, o mais marcante de todos 
eles, Blue Star Melodies, de gratas 
recordaçôes. 
Louco pelas noites e pelas cantigas, 
Fernandes Monteiro fazia ainda as folgas 
do conhecido Antonio Alvarinho, lider e 
solista do famoso grupo "Os 5 de 
Portugal" que actuava na "boite" da 

Calçada da Gloria, Bairro Alto, em 
Lisboa. Fazia "muitas directas" entre as 
noites musicais e as suas obrigaçôes na 
fâbrica de celulose. 
Em 1969, seu irmào Jaime Monteiro, que 
se radicara em Toronto em 1968, depois 

de uma estada em 
Montreal, chamou-o para 
junto de si. Fernandes 
Monteiro chegou a Toronto 
no dia 17 de Setembro de 
1969. 
Chegou cheio de boa 
vontade em virar as costas 
às cantigas e dedicar-se ao 
trabalho e à familia. E que, 
Fernandes Monteiro, casoii 
corn Fernanda Marques 
Monteiro, em 28 de Abril 
de 1963, em Setübal e, em 
28 de Abril de 1964, nasceu 
a filha Ana Cristina 

Marques Monteiro. A noite e as cantigas 
estavam a provocar algum mal estar 
familiar e, por amor à familia, 
resolveu mudar de rumo. 
Pois! Uma semana depois... jâ estava a 
cantar coin Mariano Rego, no célébré 
El Mokambo, em Toronto. Enquanto 
cantava na sala do rés-do-châo, no lo. 
andar "entrou em ôrbita" o escândalo 
da Margareth Trudeau e o roquista 
Mick Jagger... 
Assim, Fernandes Monteiro, nâo foi 

capaz de fugir ao seu 
destino de cantar. Nem 
a familia conseguiu tirâ- 
lo da sua paixào. 
Depois de cantar corn o 
saudoso Mariano Rego - 
corn quem gravou 2 discos, 
mais tarde- no El 
Mokambo, passou para o 
Restaurante Império, onde 
actuou durante 6 meses. 
Ali, Nikon César que o 
ouviu cantar temas de 
Nelson Ned, elogiou-o e 
incentivou-o a actuar no 
Brasil. Paralelamente, 

começou a trabalhar extra-cantigas. 
Esteve na fâbrica de Baterias, na 
Dixie e Queensway, muitos anos. 
Fernandes Monteiro também passou 
a ser o apresentador das noites de 
fado no Restaurante Otâvio, na 
Augusta Ave., onde conviveu coin 
Dina Maria, vinda de Montreal, tal 
como o excelente guitarrista Ai'tur 
Gaipo, a Fâtima Ferreira, o Mano 
Belmonte, entre outros. Fernandes 
Monteiro, juntou-se a Antonio 
Amaro e formou o conjunto "Os 
Cariocas". Naquela altura pontificavam 

os conjuntos "Boa 
Esperança", "Os Rebeldes", 
"The Lords" e "Capas 
Negras". Em 1976, corn 
Antonio Amaro, Joaquim 
Machado, Augusto Santos e 
um guitarrista natural da 
Nazaré, formaram o 
conjunto "Algarve'76". A 
seguir passou para o 
conjunto "Rio Connection", 
o conjunto da sua 
preferência, pela qualidade 
e pelos instrumentos de 

sopro. Fez parceria corn 
Fernando Tavares, 
Carlitos, Necas Machado 
e outros cujos nome nâo 
soube recordar, isto jâ 
nos anos 80. 
Por ültimo, em 1986 e até 
1992, Fernandes Montei- 
ro juntou-se a Herman 
Paiva (o Elvis português), 
Albano, um viola baixo 
do Pico e um italiano no 
teclado, para formai' o 
conjunto "Os Sombras". 
Entretanto, em 1982, sua 
mulher Maria Fernanda 
Monteiro, regressou a 
Setübal, levando a filha 
Cristina. O mundo da müsica e a noite, 
continuavam sem a sua simpatia. Em 
1988, Fernandes Monteiro, cansado de 
estar sô e saudoso da familia, também 
regressou a Setübal. Por intermédio de 

Os manos Monteiro, 
Jaime, Joào Lücio e 

Fernandes Monteiro, 

uma tripla setubalense. 

Francisco Albino, um campeâo 
setubalense de Andebol, entrou para a 
Toyota. Durante très lutou consign 
mesmo para se manter coin a familia e 
sem as cantigas e a noite. Por outro lado, 
a sua habituaçâo ao Canada era uma 
realidade. Perdeu a luta. Sua mulher, corn 
a filha jâ casada, preferiu manter-se corn 

ela. Assim, Fernandes Monteiro, de 
novo sô, voltou à base. Em 1992, 
embora feliz junto dos 
companheiros de "Os Sombras", 
abandonou as cantigas e bailaricos. 
Viver sem cantar? Nem pensar 
nisso. Passou-se corn armas e 
bagagens para o fado. 
Por falar em fado, recordou-se de 
uma peripécia intéressante: Um 
professor universitârio português, 
em Boston, nos EUA, pediu no 
Consulado de Portugal, alguém que 
fosse capaz de cantar o fado pois 
queria fazer uma palestra sobre o 

mesmo aos seus alunos americanos. O 
Cônsul-Geral na altura, o Dr. Martins, 
indicou o Fernandes Monteiro. Este nâo 
se fez rogado e, acompanhado de Antonio 
Amaro e Manuel Saldanha (jâ falecido), 

foi até lâ... Na Universidade, corn 
milhares de alunos, canton o fado. 
Sentiu-se pequenino no meio de 
tanta gente jovem e estranha para 
ele. Mesmo assim, coin a garra que 
lhe é peculiar, nâo se atemorizou. 
Canton, canton e, quando atirou 
corn o fado Hilârio e viu aquela 
multidâo de jovens, de pé, a bater- 
Ihe palmas, sentiu-se um vencedor. 
Nunca estivera numa "alhada" 
daquelas mas, também, nunca vira 
tantas notas de dôlar... Como o 
velho fado, "Valeu a Pena". 
Lembra, corn orgulho, que no 
Varsity Stadium canton o Hino do 

Canadâ em lingua portuguesa, 
acompanhado da Banda da Igreja de 
Santa Inès, aquando do jogo Benfica- 
Partizan de Belgrado. 
Hoje, que os anos passaram, Fernandes 
Monteiro continua sô. Mantém contactes 
corn a mulher e a filha. A Cristina jâ lhe 
proporcionou a alegria de dois netos, 

Raquel, de 10 anos, e Diogo, de 
très. A solidâo sô é atenuada pela 
companhia dos amigos e pela voz 
que ainda lhe resta. Canta o fado, 
nâo o seu fado. 
Os amigos e a Casa do Alentejo, 
em Toronto, realizam-lhe uma 
festa comemorativa dos seus 45 
anos de vida artistica, dia 20 de 
Abril de 2001. Parabéns! 
Lâ estaremos para um abraço de 
amizade. 

JMC 
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flÇOR£S/D£PORTflÇÔ£S: 

"Persistência" de congressiste 
dos EUA perspectiua soluçâo 
Ponta Delgada - O présidente do 
Governo Regional dos Açores 
considerou que a "persistência" do 

congressista norte-americano Barney 
Frank permite perspectivar "uma boa 
resoluçâo", relativamente ao 

problema dos cidadâos portugueses 
deportados dos EUA para o 

arquipélago. Apôs um encontro de 
trabalho, em Ponta Delgada, corn o 
democrata Barney Frank, Carlos 
César salientou que a iniciativa 

promovida pelo congressista norte- 
americano de uma nova versâo da Lei 

de Reunificaçâo Familiar constitui 
uma contribuiçâo "para amenizar um 
problema", que se estende também às 

familias dos repatriados. Barney 
Frank apresentou no inicio deste mês 
ao Congresso uma nova versâo da Lei 

de Reunificaçâo Familiar, que visa 
reformular aspectos da legislaçâo 
sobre a deportaçâo, incluida na lei de 

imigraçâo de 1996. A proposta do 
congressista norte-americano prevê 
que, em alguns casos, os repatriados 

possam requerer a sua reentrada nos 
Estados Unidos, assim como 
estrangeiros legalmente residentes no 

pais e condenados por crimes 
menores possam efectuar uma 
petiçâo que évité a sua deportaçâo. 

Segundo Carlos César, os esforços 

desenvolvidos por Barney Frank 
representam um contribute para 
"acabar corn uma politica injusta" no 

que respeita à retroactividade da Lei 
de 1996 e à inserçâo social dos 

repatriados para os Açores. Os 
Estados Unidos e o Canada jâ 
deportaram para as ilhas cerca de 500 

émigrantes, apôs o cumprimento de 
penas de prisâo nos dois paises. Uma 
situaçào que se tem agravado nos 

ùltimos anos, uma vez que a maioria 
dos repatriados que chegam ao 
arquipélago denotam dificuldades de 

integraçâo, jâ que nâo têm familia na 
regiâo e conhecimentos da lingua 
portuguesa. 

O seu repatriamento, depuis de 
condenados pelos mais variados tipos 
de crimes, é aplicâvel porque nunca 

chegaram a solicitar a nacionalidade 
do pais que os acolheu. Como forma 
de reconhecimento pelo trabalho 

desenvolvido junto da comunidade 
emigrante, o Executive açoriano 
homenageia quinta-feira o 

congressista Barney Frank, que 
visitou o Centro de Apoio ao 
Repatriado, em Ponta Delgada. 

Durante a visita, o politico norte- 
americano ouviu alguns deportados 

que colocaram em düvida os efeitos 
prâticos da sua iniciativa. 

fDUCflCfiO: 

Estudantes lusôfonos 
apontam fragilidades 
de cada pais 
Alcobaça, Leiria - Estudantes 
lusôfonos estâo a preparar uma 
"carta de principios", que exporâ 
as fragilidades da educaçâo de 
cada um dos paises de lingua 

portuguesa que representaram 
num encontro realizado esta 

semana em Alcobaça. Segundo 
Paulo Afonso, présidente do 
Conselho Nacional da Juventude 
(CNJ), um dos organizadores do 
1° Encontro Lusôfono de 
Estudantes do Ensino Superior, os 

jovens reunidos em Alcobaça 
estâo a preparar "um documente 
de anâlise da realidade educativa 

do espaço da lusofonia". 
Em Alcobaça, reuniram-se uma 
centena de estudantes 
représentantes dos sete paises de 
expressâo portuguesa e de Timor 
e Macau. 

"Queremos encontrar algumas 
soluçôes para este intercâmbio de 
estudantes, criando avenidas de 
trabalho para a troca de 

experiências", frison. Durante a 
tarde de ontem, diverses grupos 
de trabalho abordaram a 
realidade do sector em cada um 
dos paises. Estâo previstos para 
quinta-feira debates sobre novas 
tecnologias, educaçâo global, 
investigaçâo e certificaçôes e 
emprego. "Cada um dos painéis 
tem o objective da formaçâo e da 

informaçâo dos estudantes", disse 
Paulo Afonso, acrescentando que 
a organizaçâo pretende "reunir o 
melhor de todos os paises, corn 

pistas para o future". 
O lider do CNJ afirmou que se 

pretende estabelecer uma rede 
entre todos associaçôes lusôfonas. 
"Uma rede é uma coisa horizontal 

e as novas tecnologias da 
informaçâo e da comunicaçâo 
permitem um maior intercâmbio", 

afirmou, notando que a aposta nos 
meios informâticos em paises em 
vias de desenvolvimento "permite 
superar etapas". 

Vasco Rodrigues 

Downtown Fine Cars 
'1G4 AVENUE ROAID EM TORONTO 

4n6-4BB-i01B 

GRANDE SALDO DE DEMONSTRADORES 
n 2001 PASSAT GLX E 1.8 TURBO GIS 
a 2001 PASSAT GLX 4 TEMPOS 

[Os 5 PASSAT RESTANTES, TêM DE SER VENDIDOS] 

n 2001 GOLF 1.8 TURBO GLS 
a 2001 JEHA GL E GLS 
n 2001 GOLF GTI 1.8 TURBO 

St. Clair Ave. fV. 

Davenport Rd. 

Bloor St. W. 

m 
Drivers wanted. 

Agora em 
Stock! II 

2001 Jetta GLX, GLS e GL, caixa 
automàtica e de mudanças, com todos os 
extras, em TDi, VR6, 1.8 turbo e 2000 cc 

GL. GLS em Turtx) Diesel. 1.8 Turtx) a gasolina e 
2000CC. caixa automàtica ou de mudanças 

TomLMËNTË 
Agora em Stock! II Disponi'veis: 1.8 Turbo e VR6 novos e 

um Turbo 1.8 Demonstrador, automâtico. 

New Beetles 2000*2001, caixa automàtica 
ou de mudanças. corn todos os extras, 

em TDi, 1.8 turbo e 2000 cc 

Comece o Verâo mais cedo, corn uma 
grande selecçào de Cabho’s 

Es^e carro é fornecido com: 
1.8 t;urbo, 170 cavalos, VG GLS e GLX. 

Sis^ema de 4 tempos. 18 cores e opçôes. 

ae muaanças (ü veiocidades), corn todas 
as opçôes, agora em armazém. 

APROVEITE AGORA, POIS Sô EXISTEM 1500 
CARROS, DESTE MODELO, NO CANADÂ! 

Oo\A/rrtov\/n Fine Cans D ^64 Avenue Roadj Toronto 

Tel: 416-489-1018 a Fax: 416-489-9372 a www.dfCUW.com 
0008 
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35^ Celebraçâo do “Brazilian Ball” espera angariar 
$1.5 milhoes para pesquisa sobre o Cancro da Prostata 
«0 cancro da prôstata é 
actualmente a segunda maior 
causa de mortes entre os homens 
canadianos, no entanto as suas 
causas e tratamentos efectivos 
ainda nâo receberam os fundos 
necessârios para que se prossiga 
corn as pesquisas», informou Pat 
Macdonald, relacçôes pùblicas 
para a 35* celebraçâo. 

até ao proximo dia 25. O tema deste 
ano para o baile baseia-se na riqueza 
cultural da cana do açucar e da 
cachaça, cuja prâtica de cultivo 
remonta ao século XVII. Présenté 
nesta conferêneia esteve o ministro de 
saüde federal, Allan Rock -, ele 
prôprio a recuperar de uma recente 
cirùrgia à prôstata. Allan Rock 
juntou-se recentemente à comissâo 

Allan 
Rock 

ministro 
'a saüde 

do 
Canada 

A comissâo organizadora do 
“Brazilian Bail” anunciou na passada 
terça-feira, em conferêneia de 
imprensa, que tem como objectivo 
angariar cerca de 1.5 milhôes de 
dôlares para ajudar o centro de 
pesquisa do cancro da prôstata do 
Hospital Princess Margaret. A 35^“ 
celebraçâo deste evento que marca as 
comemoraçôes carnavalescas do Rio 
de Janeirq, em Toronto, terâ lugar no 
proximo dia 28, no Metro Toronto 
Convention Centre. Como nota 
informativa, esta gala brasileira é 
uma fiel réplica do Carnaval carioca 
que reüne em Toronto centenas de 
bailarinos vindos das melhores 
escolas de samba do Brasil e um 
desfile dos mais deslumbrantes trajos 
carnavalescos. Este ano, pela 

^ primeira vez, uma exibiçâo destes 
trajos estarâ aberta ao püblico nas 
lojas Holt Renfrew, na baixa da 
cidade de Toronto, a partir de agora 

lançamento de mais um Brazilian 
Carnival Ball, em Toronto, uma festa 
que tem mais de trinta anos e que traz 
para esta cidade um pouco do 
espirito, da cultura e da arte 
brasileira. Sobretudo, uma festa que 
tem como objectivo angariar fundos 
para actividades culturais e este ano 
para uma causa muito justa - ajudar 
na pesquisa de combate ao cancro da 
prôstata. Alias, a presença do samba 
é muito apropriada para esta causa, 
uma vez que nâo hâ carnaval 
brasileiro sem samba e o samba tem 
uma mensagem de esperança, de um 
novo raiar do dia que simboliza esta 
angariaçâo de fundos para que haja 
uma nova esperança no combate ao 
cancro da prôstata. Por isso, acho que 
este Brazilian Carnival Ball deve 
contar com a participaçào das 
comunidades brasileira, portuguesa e 
de todas as outras comunidades 
porque o Carnaval é conhecido 
internacionalmente e todos podem 
divertir-se corn este evento. 
JMC - Quai é a mensagem que 
gostaria de enviar às comunidades 
brasileira e portuguesa? 

organizadora do Brazilian Ball 
como Benfeitor Honorârio para 
ajudar a sensibilizar o püblico 
sobre o cancro da prôstata e, ao 
mesmo tempo, encorajar os 
homens diagnosticados corn a 
doença a procurarem tratamento. 
A nossa équipa de exteriores, José 
Mârio Coelho e Luis Fernandes, 
esteve na conferêneia de imprensa 
onde dialogou corn Allan Rock, 
corn o Cônsul Gérai do Brasil em 
Toronto, Dr. Eduardo Augusto 
Ibiapina de Seixas e corn a 
présidente e fundadora do 
Brazilian Ball, Anna Maria de 
Souza. 
JMC - Dr. Eduardo de Seixas, 
como cônsul do Brasil, o que lhe 
apraz registar neste momento sobre 
este evento, considerado o maior no 
mundo? 
Dr. Eduardo A.I. Seixas - E um 
prazer estar aqui para ver o 

M' ■■. 'tWiii 

Consul do Brasil, 
Eduardo Auguso 

Dr. Eduardo de Seixas - É sempre a 
mensagem do optimismo em termos 
de relacçôes ao desenvolvimento, à 
amizade e a essa adaptaçâo do 
quotidiano que seja cada vez melhor 
no Canadâ e em Toronto em 

particular. E para mim um prazer 
estar corn todos. 
Apôs ter dialogado corn o Dr. 
Eduardo de Seixas, José Mârio 
registou a mensagem do ministro 
federal da saüde, Allan Rock. 
JMC - Apôs uma recente cirürgia â 
prôstata, como se sente sua Exia. 

sobre esta iniciativa do Brazilian 
Ball? 
Dr. Allan Rock - Este evento 
oferece-me a oportunidade de 
falar sobre duas coisas que eu 
adoro: a primeira é o Brasil que 
considero um pais maravilhoso e a 
segunda estâ relacionada corn o 
cancro da prôstata e a pesquisa 
sobre o mesmo. Eu prôprio fui 
diagnosticado corn este tipo de 
cancro, submeti-me a uma 
cirürgia que felizmente correu 
muito bem. Embora jâ saibamos 
bastante sobre o cancro da 
prôstata, ainda nâo é o suficiente, 
uma vez que ano apôs ano estâo a 
surgir mais casos entre os 
canadianos. O Brazilian Ball estâ, 
assim, a oferecer-nos a 
oportunidade de aprofundarmos 

mais a pesquisa, de sabermos mais e 
podermos informar melhor o püblico. 
Dai que é para mim um enorme 
prazer estar aqui neste momento para 
ajudar nesta causa. Espero que os 
objectivos da organizaçâo sejam^ 

0 GOVERNO ESTA A OFERECER ANUALMENTE 
ATÉ $400 PARA 0 SEU FUNDO DE ECONOMIAS 
PARA A EDUCAÇAO DOS SEPS FIIHOS E NETOS 
o programa chama-se Canadian Education Savings Grant e o governo 
federal contribui anualmente 20% das suas economias (mâximo de $400 
anuais) para a educaçâo das suas crianças pelo regime RESR 
Como as economias pelo regime RESP crescem livres de impostos, 
quanto mais cedo começar a economizar para educaçâo das crianças, 
melhor. Preve-se que daqui a 18 anos, uma educaçâo universitâria 

poderâ custar para cima de $100,000. 
Telefone-me jâ, ou terâ de os pagar mais tarde. 

Richard Bruton, Financial Consultant 
Tel. WnSÎ 5S4-7SS4 

CiBC 
Wood Cundy FALAMOS PORTUGUES 

CICBC Wood Gundy is a division of CIBC World Markets Inc. Member CIEF. 

Allan Rock a ser 
entrevistado 

para a CIRV FM e 
OMilétm 
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^atingidos e que surjam outras iniciativas 
semelhantes para o bem de toda a sociedade. 
Finalmente, José Mario dialogou corn a 
organizadora e présidente do Brazilian Ball, Anna 
Maria de Souza. 
JMC - Como organizadora deste evento, como se 
sente neste momenta? 
A.M.S. - Tenho acima de tudo muita humildade 
perante tudo e todos porque nunca imaginei que 
este baile atingisse o sucesso que conseguiu nâo sô 
a nivel financeiro, mas também social. 
JMC - Podemos concluir que se sente muito feliz 
neste momento. 
AMS - Sein düvida. 
JMC - Finalmente, gostaria que deixasse a sua 
mensagem para as comunidades brasileira e 
portuguesa. 
AMS - Gostaria que aderissem à nossa causa 
porque através delà vamos estar a contribuir para 
um passo em trente na luta contra o cancro da 
prostata. 
Final deste encontre corn um agradâvel show 
carnavalesco bem à brasileira. 

Ana Fernandes 

Vereador Mario Silva preocupado 
corn programa escolar de 
linguas Internacionais 
o vereador municipal Mario Silva enviou, esta 
semana, uma carta à présidente da direcçâo 
escolar püblica de Toronto - Irene Atkinson-, 
onde manifesta a sua preocupaçâo perante o 
possivel cancelamento do programa de Linguas 
Internacionais nas escolas daquela direcçâo. 
Passâmes a transcrever os pontes mais 
importantes da mesma. Recentemente, fui 
informado que a Direcçâo Escolar Püblica desta 
cidade esta a ponderar as possibilidades de vir 
a cancelar o programa de Linguas 
Internacionais que presentemente existe nas 
escolas da vossa direcçâo. Simultaneamente, fui 
informado que o mesmo se verifica no 
departamento de Estudos da Cultura Negra. 
No entante, sei que foi tomada uma decisâo 
para manter estes programas no curriculo para 
os anos de 2001/02 e 2002/03, sem ter havido 
esforços para manter “vivo” este programa para 
o future. 
Gostaria de manifestar, através desta carta, a 
minha preocupaçâo para corn o possivel 
cancelamento do programa. Acredito que ao 
mantermos estes programas, estâmes a 
contribuir para o enriquecimento cultural e 
educative dos estudantes. Como représentante 
de uma area onde cerca de 15% dos habitantes 
nâo tem conhecimento da lingua inglesa, estou 

convicto que o 
cancelamento destes 
programas sô 
contribuirâ para um 
maior afastamento 
entre pais e filhos 
criado pela falta de 
compreensào mütua 
entre uns e outres. 
Consequentemente, 
este afastamento levarâ a problemas sociais 
mais graves. Por ùltimo, este cancelamento sô 
contribuirâ para uma sociedade que ficarâ em 
desvantagem perante o mercado global. 
Assim sendo, solicito que reconsidère esta 
decisâo e que reüna esforços, juntamente corn a 
sua administraçâo, para enriquecer estes 
programas curriculares. A diversidade de 
Toronto é a maior riqueza desta cidade. 
Deveremos todos tentar lutar por este sucesso.” 
Uma côpia desta carta foi enviada à ministra da 
educaçâo do Ontario, Janet Ecker, ao lider do 
Partido Liberal do Ontario, Dalton McGuinty, 
ao lider do Partido NDP do Ontario, Howard 
Hampton e a Nellie Pedro, representate escolar 
do bairro 9. 

Ana Fernandes 

No CORÀÇÂO 

DE MISSISSÀLGà 

Casas novas 

semi-separadas 

2.000 pés quadrados 

Garagem para 2 carros 

Casas separadas 

Até 3.000 pés 

quadrados 

Mavis Road a norte da 

autoestrada 401 

Telefone para Tony 

de Excell Realty 
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PASCOA 
uma tradlçao 
que se mantém 
Continuaçào da pagina 1 

Intéressante que, desta forma simples 
e feliz, haja aquela integraçâo natural 
entre os portugueses vindos do 
Continente e das Ilhas, na recolha 
espiritual das tradiçôes mais 
importantes da nossa gente de cada 
um dos lados do Atlântico. A 
integraçâo imediata, ao pais de 
acolhimento -no nosso caso o Canada, 
é mais râpida e eficaz. Quando nos 

conhecemos melhor mais fâcil se 
torna darmo-nos a conhecer a 
terceiros. E, ensinar aos outros, todo 
um passado carregado de tradiçôes e 
histôria, como nos temos. 
Este ano, os nossos clubes 
abarrotaram de fieis adeptos da velha 
tradiçâo açoriana de apresentar 
Grupos de Teatro de Salào corn 
trecbos de critica cheia de graça a 

Ervanaria Sao Miguel 
350 Dundas St. West, 

em Toronto 

fuis 

Naturalista 
il leonardo 
Il Pacheco 

Problemas de saude, familiares e espirituais m 

10% desconto a todos os clientes 
e 15% aos reformados 

Marque a aua consulta 

415 588-9078 
MlMIslïlrJ ËJ ~JÎ rÆO'ËÏifeliïiliïfllSIliifil 

Ranchn I nlcloriro dn 
Anrnal do Miiiho 

Antonio 
Letra 
saûda os 
sàcios e 
amigos do 
Arsenal 
dn Minho 

ver dois grupos e estar em 
dois clubes, dâ-nos uma 
panorâmica gérai e correcta 
dos acontecimentos 
religiosos e populares que 
tiveram lugar nos restantes 
clubes, associaçôes e 
parôquias. Grupos que 
animaram as Testas 
carnavalescas locals e 
estenderam a sua alegria à 
"vitôria da vida sobre a 
morte", o espirito da Pâscoa, 
a Ressurreiçâo de Jesus 
Cristo, ao terceiro dia. 

JMC 

situaçôes sociais, politicas e outras. 
Vieram dos Açores, dos Est-ados 
Unidos e, naturalmente, grupos 
formados entre nos, como os de 
Brampton, Toronto e Montreal, entre 
outros dos quais fomos informados, 
pois, ver todos, é tarefa bem dificil. 
Começam cedo e até as tantas... 
E, como facilmente se aperceberâo. 

Frank Alvarez em 
testa de aniversàrie 

Mais uma festa de aniversârio na CIRV-fm. 
Desta feita coube a vez ao Présidente Frank Alvarez. Pois é, calha a 
todos! Claro, a équipa rodeou-o e cantou-lhe o "Parabéns a você" corn o 
mesmo entusiasmo corn que "despacharam" o bolo e o champanhe! 
Assim é que é bonito. 
Poucos dias depuis, a Maria do Céu também resolveu fazer mais um. 
É bem feito! Quem gosta de viver arrisca-se a fazer anos por muitos e 
bons. Sào os nossos desejos. 
Parabéns e fel-icidades. 
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416-S15-7nB8 

“OFERTA ESPECIAl”  
Combine Funchal e Ponta Delgada 
pagando uma larita unlca  
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★ ★ ★ 
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FUNCHAL Apartirde 
$799.00 por pessoa (mais taxas! 
Voos semanals e directos “Non Stop 
Corn saidas do Toronto a iniciar a 
28 do lunho e rogressos ~ 
até 27 de Setembro 
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Quanto aos feridos graves, o distrito 
de Beja esteve no topo da tabela (12), 
seguido de Lisboa (11), Santarém, 
Setübal (ambos corn 10) e Aveiro (9). 
Como causas mais provâveis para este 
aumento da sinistralidade rodoviâria 
grave e do numéro de mortos, o 
responsâvel pela operaçâo, tenente- 
coronel Gomes Maia, considerou o 
facto de os automobilistas 
portugueses conduzirem "na maioria 
das vezes acima da sua capacidade, 
da capacidade do velculo e da via e 
até do bom senso e da prudência, corn 
falta de responsabilidade e 
consciência civica". Mesmo assim, 
reconheceu que nào se pode imputar 
aos condutores todas as 
responsabilidades e afirmou que têm 
de ser tomadas medidas ao nivel da 
consciência civica e educaçâo, bem 
como a melhoria da formaçâo dos 
condutores, da sinalizaçâo e 
conservaçâo das estradas, 
paralelamente a uma intensificaçào 
das medidas de coacçâo. 

De acordo corn o responsâvel da cento despistes (33) e 11 por cento 
Brigada de Trânsito (BT) da GNR atropelamentos (9). As causas mais 
pela operaçâo, que mobilizou apontadas pelas brigadas da GNR 
também elementos dos para os acidentes foram em primeiro 
destacamentos territorials da GNR, lugar a velocidade excessiva, seguida 
48 por cento dos acidentes registados ' pelas ultrapassagens irregulares, 
este ano foram colisôes (39), 41 por consumo excessivo de alcool, 

mudanças de direcçâo e 
atravessamentos inadvertidos 
das vias. Durante a 
"Operaçâo Pâscoa", os 
homens da GNR controlaram 
68.208 condutores, 1.723 dos 
quais em excesso de 
velocidade. Quanto ao alcool, 
foram controlados 16.001, 
detectados 253 corn excesso e 
detidos 112, por apresentarem 
taxas iguais ou superiores a 

Novos Corpos Gerentes 
no G. Madeira C. -MHCG 
Tomaram posse no passado sâbado os 
novos Corpos Gerentes do Canadian 
Madeira Club-Madeira House 
Community Centre. 
No Conselho Fiscal, presidido por 
José Manuel Quintal, tomaram posse 
ainda Olivia Abreu e Nelson 
Andrade. 
Pela Assembleia Geral, assinaram o 
présidente Salomé Gonçalves, 
Manuel Baptista e Manuel Gouveia. 
Na Direcçâo, assumiram 
compromisso, présidente Luis 
Bettencourt; vice-presidente Carlos 
Alves; secretario Gilberto Araujo; 2a. 

secretâria Jackeline Ferreira; relaçôes 
pùblicas Bernardete Gouveia; folclore 
e cultura Olivia Abreu e responsâvel 
do Madeira Park, Manuel Silva. 
Possivelmente, faltam alguns nomes. 
Quando saimos ainda nâo tido lugar 
a cerimônia da Tomada de Posse. 
Desejamos uma boa gerência a todos 
os elementos dos très Corpos 
Gerentes do clube. 
Na fotografia, José Manuel Quintal, 
Luis Bettencourt e Salomé Gonçalves, 
os très présidentes do Conselho 
Fiscal, Direcçâo e Assembleia Geral, 
respectivamente. 

1,2 gramas por litro de 
sangue. Segundos os 
dados da GNR, 43 por 
cento das mortes 
registou-se em Estradas 
Nacionais (10), 26 por 
cento em Estradas 
Municipals (6), 13 por cento em 
localidades (3), 9,0 por cento em 
Itinerârios Complementares (2) e 
também 9,0 por cento em Auto- 
Estradas (dois mortos, um na AE-1 e 
outro na AE-2). A distribuiçâo dos 
feridos graves por vias rodoviârias 
indica que 52 por cento registou-se 
em Estradas Nacionais (44), 28 por 
cento em localidades (24), 17 por 
cento em Estradas Municipals (15) e 
apenas 3,0 por cento em Auto- 
Estradas (3 feridos, dois na AE-6 e um 
no acesso à AE-6). O maior numéro 
de acidentes ocorreu no distrito de 
Lisboa (207), seguindo-se Faro (157), 
Porto (153) e Aveiro (126). Os dias 
corn mais acidentes, por ordem 
decrescente, foram quinta-feira 
passada (293), sâbado (264), sexta- 
feira (261), domingo (255) e segunda- 
feira (251). O distrito de Lisboa foi 
onde se registaram maior numéro de 
mortes (6), seguindo-se Faro (4), Braga 
(3), Setübal, Viana do Castelo e 
Aveiro, todos corn dois mortos. 

12EIÎEIR0 
Ao dispôr o dia inteiro 

"Operaçâo Pâscoa": Maioria 
dos acidentes ocorreu em.. 

Tel 
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PS: Guterres apela para enfrentar 
es podereses de dinheire 

O MILéNIO 

Antonio Guterres 

apelou aos militantes 

socialistas para que 

squdem o Governo a 

enfrentar os sectores 

que resistem à 

reforma fiscal e que 

usam O poder do 

dinheiro para 

denegrir o executivo. 

Perante cerca de quatre centenas de 
militantes socialistas de Vila Franca 
de Xira, o secretârio-geral do PS 
optou por um discurso de base, 
colocando em antagonisme os 
interesses da classe média e dos 
trabalhadores por conta de outrem 
corn o sector minoritârio dos 
"grandes interesses". Segundo 
Antonio Guterres, esse sector dos 
grandes interesses "tem movido o céu 

e a terra contra o Governo e o PS por 
causa da reforma fiscal" e por 
passarem a pagar impostos. "Todos 
sabemos quai é o poder do dinheiro, 
mas sô havia dois caminhos; ou o 
Governo tinha medo e recuava, ou 
tinha coragem para avançar e seguir o 
caminho que é justo", disse. "O 
Governo teve coragem para avançar 
(corn a reforma fiscal), pagando o 
preço, mas nos estamos disposto a 
pagâ-lo", acrescentou. Antes do 
ataque ao sector prejudicado corn a 
reforma fiscal, Guterres, por duas 
vezes e corn grande ênfase, insistiu na 
importâneia de os trabalhadores por 
conta de outrem pegarem nos sens 
recibos de vencimento do mes de 
Março e compararem-nos com os do 
passado mês de Dezembro. "Os 
trabalhadores por conta de outrem 
verificarâo que descontaram em 
Março uma percentagem mais 
pequena do seu salârio em termos de 
1RS", observou, antes de salientar 
que, corn a reforma fiscal, 1,6 milhôes 
de portugueses se encontram isentos 
do pagamento de 1RS. Para o 
secretârio-geral socialista, a 
prioridade do seu partido tem de 
passar precisamente "pelo combate às 
resistências às reformas. Temos de ter 
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consdência que essas resistências 
serâo muitas", advertiu. No curto 
ataque que fez às forças da 
oposiçâo. Antonio Guterres 
também usou um estilo de 
discurso simples, invocando o 
numéro de portugueses que 
passaram a ultima Pâscoa fora de 
casa, para negar a existência de 
qualquer crise econômica. 
"Diz-se para ai que vivemos uma 
crise econômica gravissima, que 
toda a gente vive muito mal. Se 
fosse assim, era possivel tanta 
gente ter passado a Pâscoa fora de 
casa, que o Algarve tenha recebido 
agora cerca de um milhào de 
pessoas", interrogou-se, para 
concluir corn o seguinte desabafo 
em relaçâo às oposiçôes: "E fâcil 
ser-se demagogo". Em relaçâo ao 
proximo congresso do PS, 
Guterres apenas adiantou que 
gostaria que fosse virado para as 
questôes do futuro, repetindo a 
tese da necessidade de renovaçâo e 
rejuvenescimento dos ôrgâos 
dirigentes do partido. Tal como a Ll 
parte da sua intervençào dedicada 
à reforma fiscal, também as suas 
primeiras palavras dirigidas aos 
militantes do concelho de Vila Franca 
de Xira (e da Freguesia de Alhandra) 
foram transmitidas de forma 
particularmente sentida. Guterres 
lembrou que hâ 25 anos "nâo era 
nada fâcil ser socialista em 

Alhandra". "Partilhei aqui convosco 
momentos dificeis, mas também 
exaltantes. Fomos capazes de evitar a 
derrapagem da revoluçâo de Abril e 
garantir a liberdade e a democracia", 
declarou, fazendo depois uma 
referêneia ao "orgulho que o PS sente 
por ter em Vila Franca de Xira uma 
excelente câmara socialista". 

Ana Maria Braga 
homenageia Roberto 
Carlos no "Mais Voce ■■ 
o programa "Mais Voeê" que 
vai ao ar na manhâ desta 
quinta-feira, dia 19, na TV 
Globo, vai homenagear o 
cantor e compositor Robe.rto 
Carlos, que compléta 60 anos. 
Roberto Carlos nâo estarâ no 
programa, mas receberâ 
homenagens de pessoas 
prôximas e que trabalham corn 
sua carreira. A cantora Wanderléia, 
que foi parceira de Roberto e Erasmo 

Carlos najovem Guarda, 
vai contar no programa 
como era a moda que 
caracterizou o movi- 
mento. 
O boneco "Louro José" 
estarâ vestido de 
"Tremendâo". Ana Maria 
Braga vai ensinar os 
espectadores a fazerem 

uma sobremesa, que diz ser a 
preferida de Roberto Carlos. 
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SRÜDE: 

Manuela Arcanio contra demagogos 
e grupos que minam o SNS 
Lisboa - A ministra da Saüde 
apresentou no Parlamento o que 
considerou provas do cumprimento 
do programa do governo e criticou os 
"demagogos" e os "interesses de 
grupos que minam o Serviço 
Nacional de Saüde (SNS) que dizem 
defender". Na resposta à interpelaçâo 
do PSD, cujo primeiro orador foi o 
lider social-democrata, Durâo 
Barroso, Manuela Arcanjo começou 
por dizer esperar que o debate de seja 
"esclarecedor", nomeadamente em 
matérias como os numéros das 
cirurgias realizadas no âmbito do 
programa de combate às listas de 
espera. 
A esse propôsito classificou a 
polémica corn os valores de facto 
concretizados no âmbito deste 
programa como "querela de nùmeros" 
que "pode interessar a alguns, mas 

5URUnDI: 

nâo à tào necessâria estabilidade". 
Ao longo dos 20 minutos da sua 
intervençâo - durante a quai , o 
présidente da Assembleia da 
Repüblica teve de acalmar os ânimos 
dos sociais-democratas - Manuela 
Arcanjo recordou as medidas jâ 
tomadas pela sua équipa ministerial, 
salientando "a melhoria das 
acessibilidades", mais uma vez em 
relaçào ao Programa de Promoçâo do 
Acesso (PPA). "No âmbito da 
melhoria do acesso, foi aperfeiçoado e 
dinamizado o programa de promoçâo 
do acesso e foi lançado o piano 
integrado de combate às listas de 
espera em cirurgia, que permitam, 
corn o esforço dos profissionais 
envolvidos, obter resultados jamais 
alcançados", frisou. 
O reforço do programa de cuidados 
continuados e de apoio domiciliârio. 

Tentativa de golpe de Estado 
falhou - Porta-voz do governo 
o porta-voz oficial do governo do 
Burundi afirmou que "falhou" que a 
tentativa de golpe militar registada 
esta tarde no pequeno pais da regiâo 
dos Grandes Lagos. "A situaçâo esta 
controlada e oficiais dirigidos pelo 
ministro da Defesa, Cyrille 
Ndayirukiye, encarregaram-se da 
crise", afirmou o porta-voz, Luc 
Rukingama, em decîaraçôes à 
agência notiçiosa sul- africana SAPA. 
O porta-voz confirmou que um 
grupo de soldados tentou uma acçâo 
contra o governo do présidente 
burundês, Pierre Buyoya, e ocupou 
as estaçôes de râdio e televisâo 
estatais em Bujumbura, mas 
garantiu que o governo sempre se 
manteve em funçôes. Buyoya 
encontra-se neste momento em 
Libreville, no Gabâo, onde negoceia 
corn os lideres da Frente para a 
Defesa da Democracia (FDD), um 

dos movimentos rebeldes hutus do 
Burundi, para tentar resolver o 
conflito interno que afecta o pais hâ 
mais de sete anos. Segundo fontes 
diplomâticas acreditadas na regiâo, a 
tentativa de golpe pode estar ligada 
ao descontentamento em alguns 
sectores do exército quanto ao 
processo de paz iniciado por Buyoya 
corn os grupos rebeldes. Mais de 
200.000 pessoas morreram desde o 
inicio do conflito, em 21 de Outubro 
de 1993, quando o primeiro 
présidente eleito democraticamente, 
de etnia hutu, foi assassinado por 
militares tutsi. A rivalidade entre a 
minoria tutsi, que contrôla o poder 
politico e militar, e a maioria hutu 
constitui uma ameaça permanente à 
estabilidade no pais. O Burundi, 
uma ex-colônia belga, conseguiu a 
independência em 1962 e desde 
entâo tem sido controlado pelos tutsi. 

Ptcfls PARU ntcflnicos 
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a expansâo do sistema de 
telemarcaçâo de 
consultas entre centros 
de saüde e hospitals e o 
desenvolvimento do 
programa de 
telemedicina foram 
outras apostas deste 
executivo que Manuela 
Arcanjo reiterou no 
Parlamento. 
Entre os exemplos 
apontados pela ministra, 
contou-se "a aposta em 
areas estratégicas e que impôem 
novas formas integradas de actuaçâo 
politica, como é o caso da nova 
politica do medicamento que tem 
vindo a constituir uma importante 
componente da reforma da saüde". 
Manuela Arcanjo assegurou: "Temos 
uma politica de saüde para a 
legislatura" e "a necessâria reforma da 
saüde esta a dar os sens passos". A 
ministra continuou, depois, a 
enumerar as medidas assumidas por 
esta équipa, concluindo que "a defesa 
do SNS e a sua reforma sâo, 
aparentemente comuns nos discursos 
de todos" embora "os sens conteüdos 
sejam divergentes". 
Garantindo que "o Estado continuarâ 

a ser a entidade reguladora, principal 
prestador e principal financiador", 
Manuela Arcanjo reconheceu, no 
entanto, que "o trabalho desenvolvido 
até agora nâo resolveu todos os 
problemas". O discurso da ministra 
da Saüde foi, no final, aplaudido de 
pé pelos deputados socialistas, entre 
os quais nâo se encontrava a sua 
antecessora. Maria de Belém Roseira. 
Instada pela Agência Lusa a 
comentar a intervençâo de Manuela 
Arcanjo, Maria de Belém Roseira 
disse nâo ter intençôes de o fazer, 
justificando a ausência do hemiciclo 
na parte final do discurso da ministra 
da Saüde por ter de falar corn um 
deputado. 
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Festival da Gançâo de Portimâo 
e Curses de Verâo em Portugal 
For intermédio do Consiilado-Geral 
de Portugal, recebemos a informaçâo 
e boletins de inscriçào para o 
FESTIVAL INTERNACIONAL DA 
CANÇÀO INFANTIL-"CHAMINÉ 
D'OURO2001. 
As inscriçôes terâo de ser efectuadas 
até O dia 15 de Maio. 
Para as crianças da diaspora (Canada, 
por exemplo) -entre os 5 e os 12 anos 
de idade-, que queiram participai 
podem concorrer com ou sem cantiga 
original. Todas as outras terâo de ser 

O consümo de esctasy tem vindti a 
aumentar na Regiâo, como é dado 
conta. Nem a Policia Judiciâria nem a 
Policia de Segurança Püblica têm feito 
grandes apreensôes desse produto. A; 

interceptou apenas uma pessoa na 
posse de 20 comprimidos enquanto 
que a PSP deteve um jovem atleta que 
tinha consigo 20 a 30 pastilhas. É de 
referir que o produto pode também 
ser injectado e quem o consome de 
uma forma ou de outra estâ sempre a 
beber âgua uma vez que o ecstasy dâ 
securas. 

originais. 
As cançôes nào podem exceder os très 
minutos e o mâximo de intérpretes 
(intérprete e coro, ou grupo) para 
uma cançâo nâo pode ultrapassar os 
très elementos. 
Podem increver-se, contactando: 
"XVII Festival Infantil "CHAMINÉ 
D'OURO" 
Junta de freguesia de Portimâo 
Praça da Repüblica, 25 
8500 - 581 Portinmâo 
Telf: 011 351 282 414 4000 

O psiquiatra Luis F’ilipe Fernandes 
manifestou as suas preocupaçôes a 
esse respeito, porque o consumo 
daquele estupefadente podera ser o 
primeiro passe» para o consumo de 
drogas mais pesadas, Um jornal local 
publicou ainda um relato de um 
jovem que consumiu ecstasy e que 
dizia que, quando estava sob o efeito 
da “pastilha”, se sentia o “rei da 
noite”. O jovem revelou ainda que o 
produto era, regra gérai, trazjdo por 
estudantes universitârios quando estes 
vêm para a Regiâo. 

Para mais detalhes 
podem contactar-nos 
pois possuimos os 
regulamentos e boletins 
de inscriçào. 
Recorde-se a propôsito 
que a SARAH 
PACHECO venceu este 
festival em 1990. 

Também recebemos a 
informaçâo de que a 
Associaçâo das 
Universidades da Regiâo 
Norte de PORTUGAL - 
AURN, em que participam as 
Universidades pùblicas de Aveiro, 
Minho, Porto, Trâs-os-Montes e Alto 
Douro, e o Centro Regional do Porto 
da Universidade Catôlica 
Portuguesa, leva a efeito a 15 a 27 de 
Julho de 2001 um programa de 
CURSOS DE VERÀO. 
Tomem nota dos cursos: 
-A ARQUEOLOGIA: Passado, 
Présente e Future. 
-ARQUITECTURA URBANISMO 
E PATRIMÔNIO CONSTRUiDO 
-ECOLOGIA, AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÀVEL 
-ECONOMIA POLITICA DE 

INTEGRAÇÀO EUROPEIA 
-ESTRATÉGIAS DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL 
-HISTÔRIA,CULTURA E 
PATRIMÔNIO 
-MÛSICA PORTUGUESA: 
TRADIÇÀO e MODERNIDADE 
Mais informaçôes no Consulado- 
Geral ou contactando a AURN: 
Dra. Eugénia Pacheco 
Rua de Salazares, No. 842 
4149-002, Porto 
Fax: 011 351 226 153 281, ou E-mail: 
cursosverao@aurn.pt 
Façam férias em Portugal, 
aprendendo sempre mais sobre o pais 
de origem. Boas férias. 

Consumo de ecstasy aumenta 
na Regiâo da Madeira 

[ISQS© SI LOffSOJaffaff 
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Nâo percam o lËSIPHOlM^ Œ)ÎË lÎM'WIiîBM® 
no renovado e alindado Europa Convention 
Centre, 7050 Bramalea Road, em Mississauga. 

Chefe Manuel de Paulos tem um 

USIPIKDEML IDH ÏÏKTTOÏEM© 
que em muito facilitarà o seu 

casamento, baptizado ou outras 
quaisquer ocasiôes 
de convivio social. 

O Chefe 
Manuel de Paulos tem 

para si um serviço 
proflssional e a 

exposiçâo do Bufete corn 
O seu toque 

pessoal e de 
qualidade garantida. 

CONTACTE MANUEL DE PAULOS 

Nâo uà, telefono: 416-534-5520 

Grande Prémio Bial 
de Medicina 

O Présidente da Repüblica, Jorge 
Sampaio, entrega o "Grande Prémio 
Bial de Medicina" ao espanhol, Jesus 
Egidio, que liderou uma équipa de 
investigadores do seu pais, durante 
uma cerimônia realizada no Instituto 
de Ciências Biomédicas Abel Salazar, 

no Porto. O trabalho de Jesus Egidio 
traduz avanços no conhecimento da 
origem e desenvolvimento da 
hipertensâo, artériosclérose e doença 
dos rins, o que possibilitarâ novas 
formas de tratamento para estas 
doenças. 

Bat:at:as com Bacalhau... 

Preparado por bom cozinheiro 

Olha que nâo é nada mau, 

Mas... corn Azeibe AZEITEIRO! 

0011 



Quinta-feira, 19 Abril, 2001  [3 
MISCELâNIA O MILéNIO 

MOMEMTUM 
A APARIÇÂO DE JESUS 
ADS APOSTULOS 

(O Apôstolo Tomé estava ausente quando Jesus apareceu aos disdpulos 
e recusou-se a acjreditar, dizendo,) "Se eu nâo vir a ferida nas suas mâos 
e nâo meter o meu dedo no lugar dos pregos e a minha mào na ferida 
do peito, nâo acredito”. 
Uma semana mais tarde, os discipulos estavam de novo reunidos em 
casa, e Tomé encontrava-se corn eles. Apesar das portas estarem 
fechadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e exclamou: "A paz esteja 
convosco!". A seguir disse a Tomé: "Poe aqui o teu dedo e vê as minhas 
mâos. Estende a tua mâo e mete-a no meu peito. Nâo sejas descrente! 
Acredita!". E Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus!". Jesus disse- 
Ihe: "Acreditas agora porque me viste? Felizes os que acreditam sem 
terem visto". 

Joâo 20, 20-25 

Comentârio: 
O apôstolo Joâo escolhe Tomé como simbolo das dificuldades que todos 
os discipulos tiveram para chegar à Fé na ressurreiçâo de Jesus. Mas 
porque é que escolheu precisamente este apôstolo? 
Bern... talvez porque tenha tido mais dificuldades ou tenha demorado 
mais tempo que outros a chegar à Fé. 
De qualquer forma, o que Joâo quer dizer aos cristâos da sua 
comunidade (e a nôs hoje, também) é isto: o Ressuscitado possui uma 
vida cuja essência escapa aos nossos sentidos, uma vida que nâo se pode 
tocar nem corn as mâos nem corn os olhos. Sô pode ser objecto DA FÉ. 
E isto é vâlido mesmo para os apôstolos que tiveram a dita de fazer uma 
experiência ünica do Ressuscitado. 

DESRATIZAÇAO ARRANCA 
EM SAO MIGUEL 
Começou no inicio da semana a 
primeira fase de desratizaçâo na lha 
de Sâo Miguel. Esta medida surge 
numa altura em que jâ se iniciou a 
segunda fase na ilha Terceira. As duas 
ilhas em questâo sâo eximias na 
elevada percentagem destes roedores, 
responsâveis pela propagaçâo e 
contâgio da leptospirose. Os casos 
têm vindo a aümentar nos ültimos 
tempos, provocando algumas mortes 
na Regiào. Agora, a iniciativa 

conjugada pelas câmaras municipais 
e Direcçâo Régional do 
Desenvolvimento Agrârio pretende 
reduzir o cerco aos ratos. Sâo cerca de 
40 toneladas de raticida que estarâo 
disponiveis a todos os que pretendam 
aderir a este piano. As entidades 
contam corn o empenho de toda a 
populaçào e reduzem o seu preço dez 
vezes mais do que o normal. No caso 
de intoxicaçâo do veneno o antidoto é 
conhecido como vitamina Kl. 

BATATA FRANC ESA E 
IRLANDESA NOS AÇORES 
Cerca de um milhâo de batatas 
oriuTidas de França e da Irlanda 
entraram no mercado açoriano. 
SegTindo noticia o Açoriano Oriental, 
corn elas - batatas - esta à partida 
garantido que nâo entrou a febre 
aftosa. Porém e segamdo veterinârios e 
técnicos especializados corn quem o 
Açoriano Oriental contactou nâo 
colocam de parte a hipôtese das batatas 

serem originârias de exploraçôes 
prôximas das zonas de virus, muito 
menos que elas nâo tenham sido 
sujeitas a elevado controlo sanitârio. 
Outras questôes como a desinfestaçâo 
de quem as manuseou bem como das 
viaturas que as transportaram sâo 
também hipôteses que se levantam, 
tanto mais que a doença é facilmente 
transmissive!. 

CONTROLE DA ASMA 
NOS AÇORES 
Os agentes alergénicos, que provocam 
nomeadamente a asma, têm atingido 
uma acentuada parte da populaçào 
açoriana, trazendo elevados encargos 
para o sector da saüde. Agora surge 
uma iniciativa do Ministério da 
Saüde, denominada "Contrôle da 
asma em todo o pais". Nâo é mais do 
que um simples piano que consiste na 
eventual reduçào de internamentos 
derivados pela doença, fazendo corn 

que os seus doentes possam vir a 
controlar melhor a sua doença 
respiratôria. 
Este piano de autocontrôlé jâ deveria 
ter entrado em curso, no ano 2000, 
mas o documento sô foi divulgado 
neste momento. 
Segunda a Ministra da Saüde, 
Manuela Arcanjo, este atraso deveu-se 
à trégua no campo da sensibilizaçào 
dos doentes e profissionais desta ârea. 

ininaL CÂ.uiLLÂ.e 
Addison on Bay e Joe da Costa 
oferecem na compra 
de um carro novo ou usado 
preços sensacionais 
e financiamento excelente 

§§ 5iDû®§ a® s©oRrO(|® d]® ©®m®[i]0(!l®(fl© 

Visite Joe da Costa, 
représentante português da 
Addison on Bay, e saiba porque é que 
mais de 7000 ciientes 
preferem os sens serviços 

1.9°/o em alguns modelos novos 

Reembolsamento de< 
a estudante recém formados 
ou finalistas 

832 Bav Street, em Toronto 
ta norte da College St J 

i^Telefone: 416-964-3211 A 
D 
0024 
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Santa Maria Special Helpei'c Cinb 
I want to take a moment to recognize the student's 
of Santa Maria school who are making a real 
difference in their schools and their communities. 
These grade seven students give up their free time 
Friday after school to do what they feel is important. 
These kids organized a food drive, which sent over 
400 canned goods to El Salvador during their time 
of need. They lobbied to have the money from 
their dance donated to the victims of the India 
earthquake. They organized a recycling program, 
which is diverting approximately 5 bags a month of 
paper to be recycled rather then having it thrown 
into our landfills. They've sent Christmas Cards to 
Guatemala. They made Valentine Cards, St. Patrick 
Day Cards and Easter Cards for seniors. They 
helped to organize a Bake Sale to greatly subsidize 
the cost of a trip for the younger students of the 
school. They are using the skills and tools that they 
have learned to send a message to the world. These 
are not kids who have nothing to do. They make 
intentional decisions to live life in a way that is 
meaningful to them. They are an inspiring group; 
they live what they want to be. They want a world 
where there is no suffering, so they do their best to 
alleviate it. They want a world not filled with 
garbage, so they do their best to keep it clean. They 
want a world where people care about each other, so 
they take the extra moments to show love. They 
want to be their best, so they make sure they use 
their time in efforts that will get them there. Yes, 
balance is needed and there are many other 
important issues on the agenda. They live 

consciously, let us all learn 
from their examples. 
Make sure you do what is 
important. These kids 
are providing leadership 
but remember they want and need your support, 
what role are you playing to make this place a better 
world? Remember your life is your message. Thank 
you to the Students of Santa Maria School and 
please keep up the good work. 

Sincerely, 

Steve De Quintal 

This Youth Corner is not meant to be a Steve De 
Quintal corner; I would like your ideas here, your 
thoughts, your feelings, your reflections, your 
dreams, your goals, your inspirations... So please 
take a moment to share what is important to you. I 
know everyone has a lot to offer, so I hope you have 
a moment to share. I may be contacted via email at 
sdequintal@oise.utoronto.ca 
<mailto:sdequintal@oise.utoronto.ca> or you may 
speak to me directly at 416-530-9967. If you should 
be interested in more details regarding the above 
events or if you would like to hear about upcoming 
events please just let me know. It is very easy to just 
send you an email with lots of cool ways to live life 
so that you can make a special difference. Special 
note for High School students: there are lots of ideas 
on how you can do those required 20 hours of 
volunteer service, let's talk! 

I1Ü5ICR: 

Morreu 
lovem fadista 
Sergio Nunes 
O jovem fadista 
algarvio Sérgio 
Nunes morreu 
manhâ de segunda- 
feira vitima de 
acidente de viaçâo 
proximo de 
Setübal, disse à 
Agência Lusa um 
familiar do cantor. 
Sérgio Nunes, de 18 
anos de idade, 
natural e residente 
em Lagoa, 
deslocava-se para 
Lisboa, onde tinha 
agendadas duas 
entrevistas em 
estaçôes de radio 
para promover o seu ultimo trabalho em 
CD "Rouxinol da Ribeira". Depois de 
vencer diverses festivais regionais de 
mùsica, Sérgio Nunes enveredou pela 
carreira profissional, tendo ficado 
conhecido através do seu primeiro 
trabalho discogrâfico intitulado "Lenda 
da Fonte". 

BOISAS DE ESTUDO 
Concurso para a concessâo 
CAté 25 de Maio de 50013 

Cuf SOS de Preparaçâo Profissional com très Secçôes 
(Ensino bàsico, secundàrio e especial + teorica e 
pràtica/profissional corn 8 horas diàrias x 20 dias 
semana, durante 11 rïieses/ano x 2 anos de formaçâo) 
a requerer à Associaçâo Internacional dos 
Amigos de Angola. 
Pedir IMPRESSOS EXPLICATIVOS no escritôrio ao 
1122 College St., Toronto, Ontario. 
Mais informaçôes pelo telefone: 
416-653-1815, 416-535-0285 e 
Web-site: maxiweb.maxitel.pt/âr00331 
Nota: VAGAS: para individuos entre 16 a 46 anos 
-108 vagas; para maiores de 46 anos 
- 58 vagas; entre os 16 e os 18 anos as inscriçôes terâo de 
ser requeridas pelos "tutores". 

COMPLEMENTARY PORTUGUESE SCHOOL 
St. Luke Catholic School / OAKVILLE 
(Kingsway Dr., entre W. Churchill Blvd. e Ford Drive) 
Portuguese Registration Days 
3as. e 5as. de Maio das 15:30 as 17:30, contactar a prof.Fernanda Silva. 
HORÀRIOS: Sabados - 9:30 as 12:00 - Gratis 

Semana - 5,3 ou 2 dias das 15:30 às 17:20 ou 17:30 às 19:20 - $2.00/hora. 

"BOLSAS DE ESTUDO" - Pode requerer, por nosso intermédio à A.I.A.A. 

Reginaldo de Meio Carlos Mendes 
4n6-e53>ne^5 a^e-sss-osss 

25 de Abril na 
Associaçâo Democràtica 
A "Portuguese Canadian 
Democratic Association 
Community Centre", comemora a 
Revoluçâo de 25 de Abril de 1974 
com um programa aliciante entre 
20 e 28 de Abril, na sua sede-social, 
868 College Street, em Toronto. 
Sexta-feira, dia 20, apresentaçâo da 
convidada de honra, Dra. Silvia 
Frazao, la. Secretaria da 
Assembleia Municipal de 
Benavento e représentante da 
Assembleia Nacional de 
Municipios/Censo'2001. Na altura, 
o Dr. José Carlos Teixeira farâ uma 
palestra subordinada ao tema: "O 
Associativismo Comunitario na 
Viragem do Século". Acompanhado 
por Tony .Melo e Gabriel Teves, 
actuarâ o fadista Mario Jorge. 
Sabado, dia 21, "De maos dadas 
representando Abril" e "Pois é", 
revista de Jose Pereira, com 
encenaçâo de Jorge Marcelino e 
müsicas do maestro Custôdio 
Carrusca. 
Domingo, 22, "Canta o Povo corn 
Abril" - Almoço convivio corn a 
participaçào de Grupos Folclôricos 
da Comunidade e os Grupos Corais 
da Casa do Alentejo. 
Segunda-feira, dia 23, "Mulheres de 
Abril", jantar-encontro corn a 

presença da Dra. Silvia Frazâo e 
outras convidadas. Um encontro 
para mulheres e... homens! 
Terça-feira, dia 24, "A Juventude 
Fala de Abril", participaçào de 
jovens convidados que vâo dizer "o 
que pensam sobre Abril". 
Quarta-feira, dia 25, "DIA DA 
LIBERDADE", jantar 
comemorativo corn palestra da 
convidada Dra. Silvia Frazâo e 
intervençôes de outros convidados. 
Apresentaçâo da Declamaçâo 
Teatral, "Esta é a ditosa Pâtria 
minha amada", dirigida por Sérgio 
Dias e corn sonoplastia e luzes de 
Luis de Matos. Apresentaçâo de 
"slides" por Jùlio Carvalho. 
Sâbado, dia 28 de Abril, "Sementes 
de Abril, Flores de Maio", 
Celebraçâo do lo. de Maio corn 
intervençâo de sindicalistas e um 
periodo de perguntas e respostas. 
Variedades corn Hélder Pereira. 
Informaçôes e réservas: 416-534- 
3451; 745-3477 e 588-3742, 
Participem nas comemoraçôes d®^ 
25 de Abril, dia comemorativo da 
liberdade em Portugal. 

JMC 



O MlLÉNlO 
Quinta-feira, 19 Abril, 2001  l_5 

COMUNIDADE 

COMUNIDADE 
Comunicados 

A Comissâo Organizadora do IX 
ENCONTRO DE PROFESSORES 
DE PORTUGUÊS DOS EUA E 
CANADÀ comunica a TODOS que 
O encontro se realiza sexta, sâbado e 
domingo, no Hotel-Holiday Inn, 
3450 Dufferin Street, Toronto. Info; 
4I6-789-5I61. 

A Aliança dos Clubes e Associaçôes 
Portuguesas do Ontârio-ACAPO, 
informa todos os seus membros, que 
na prôxima 2a. feira, dia 23 de Abril, 
bavera uma reuniào corn o Deputado 
Dr. Antonio Braga, présidente da 
Comissâo Parlamentar da Educaçâo, 
Ciência e Cultura e uma comitiva de 
5 deputados vindos directamente de 
Portugal que abordarâo a temâtica 
do ensino da lingua portuguesa. A 
reuniào sera na Casa do Alentejo, às 
19h30, e contarâ corn a participaçâo 
dos delegados de cada clube e 
associaçôes da ACAPO présentes no 
encontro. Info: 4I6-536-596I. 

Sexta-feira, dia SO 

-Festa de homenagem ao artista 
Fernandes Monteiro na Casa do 
Alentejo. Apreciem Fernandes 
Monteiro em 3 dimensôes: Cançâo, 
Poesia e Fado. Info: 416-537-7765. 
-Noite Cultural na sede do First 
Portuguese C.C.Centre, corn jantar, 
cantigas na voz de Nancy Costa e 
poesia corn Milai Sousa, José 
Pereira e Manuel Marques. Info: 
4I6-53I-997I / 531-9972. 

Sâbado, dia Si 

-No Lusitânia de Toronto, 
apresentaçâo do Crupo 
Carnavalesco da Vila Nova-Ilha 
Terceira e convivio terceirense. 
-O AMOR DA PÀTRIA C. Centre 
realiza o Baile da Primavera, corn 
jantar às 19h30. A festa terâ lugar 
na Igreja de Sta. Helena e sera 
animada pelo Conj. Pai e Filhas. 
Info: 4I6-656-948I/532-2I90. 
-Festa de despedida do Crupo de 
DANÇAS CARNAVALESCAS de 

VILA NOVA, Ilha Terceira, na 
Casa da Madeira C. Centre. Baile 
corn "Os Panteras". Informaçôes e 
réservas: 905-949-6281. 
-Baile no GRACIOSA C. 
Centre,com o "No Stop 
Production". 
-Jantar e baile dedicado às 
concorrentes a "Miss 
Angrense'2001" e a presença pela 
la. vez do Conj. "Sequench", no 
ANCRENSE. 
-Baile semanal no LUSITÂNIA de 
Toronto corn o Conj. "Os Vadios". 

□omingo, dia SS 

-Jogos Tradicionais na CASA do 
ÀLENTEJO de 'Foronto. Incriçôes 
na sede ou pelo telefone: 416-537- 
7766. 

Sext:a-feira, 
dia S7 

-Jantar comemorativo da 
"Revoluçâo dos Cravos", corn a 
presença do Major Mârio Tomé, 

numa iniciativa da ASSOCIAÇÀO 
25 DE ABRIL- Delegaçâo do 
Canadâ, a ter lugar no Europa 
Catering, em Toronto. Réservas: 
416-466-7364, ou 534-5817. 

Sâbado, dia SS 

-"Festa da Flores" na Casa da 
Madeira C. Centre, corn jantar às 
19h30, actuaçào do Rancho 
Folclôrico Madeirense e müsica 
para dançar corn o Samba'2001. 
-Baile no Asas do Atlântico 
S.S.Club, corn Chamarrita, Folclore 
e baile corn o Conjunto Tabu. 
-A Casa do Benfica de Toronto 
realiza a festa do 25o. aniversârio 
do seu Rancho Folclôrico. Actuarào 
elementos do rancho-raiz da Casa 
do Benfica, o actual e, vindo de 
Montreal, o Rancho Praias de 
Portugal. Parabéns! 
-Jantar e apresentaçâo do novo 
trabalho de Dinis Cruz, "Na vida o 
melhor é ser criança", no Ambiance 
Hall. 
Info: 416-530-4333. 

^\z@it#@ ^VZEI"TEIR^3 CZ V L£L'LZL= LÎL=LL'LI 

Domingos 
restas do 
Clube 
Português de 
Mississauga 

Meat Packers Ltd 
o ûnico matadouro português 

de suinos no Canadâ. 
Uma filial de Horâcio 
Domingos Wholesale. 

Eleiçâo da Miss C.P. 

Mississauga'2001, na 

sede-social do 

Portuguese Cultural 

Centre Of Mississauga, 

com inicio às 19h00. 

Informaçôes e 

réservas: 905-275-6844. 

'oniLtigos 

762-5503 ou 1-800-935-4441 
0007 
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Manuel freire e Zé da vesga 
no Canada e Estados Unidos 

Para além da felicidade 
que exteriorizam, os 
mais que badalados 
actores Zeta e Michael 
Douglas continuam a 
acumular prémios. 
Agora, na companhia 
dos "papas" Anne e 
Kirk Douglas, o casai 
Zeta e Michael 
recebeu o Prémio 
Courage na grande 
Gala “An Unforgettable 
Evening.” 
O prémio Coragem 
veio diminuir a 
desagradavel surpresa 
de nào receberem um 
Oscar'2001 pelo filme 
Traffic -realizador e 
actriz respectivamente, 
depois de tantas espec- 
tativas. 

A vida nào pâra, o que 
é preciso é... coragem! 

O nosso bem conhecido e admirado 
autor, compositor e intérprete ZÉ DA 
VESGA regressou a Toronto apos um 
curto periodo de tempo em Ovar, sua 
terra natal, trazendo-nos novidades. 

Segundo nos informou, o conhecido intérprete MANUEL 
FREIRE, o compositor da cançâo "Pedra Filosofal", do 
poeta Antonio Gedeâo vem ai para cantar no dia 28 de 
Abril na Casa do Alentejo, em Toronto. Corn ele, para 

CORA D’ABREU 

A MEL B -Scary Spice- esta sem sombra 
de düvida a atravessar um mau bocado. 
Depois do seu conhecido e atribulado 
divôrcio foi forçada a uma operaçào cirür- 
gica para retirar silicone dos seios. 
O que é demais... 
Por outro lado, devido aos conhecidos 
excesses de vedetismo, jâ gastou toda a 
"massa" conquistada corn a doce fase das 
"Spice Girls" e, sem outro remédie imedia- 
to, começou a vender umas coisitas... Nesta 
altura tem à venda a sua casa, uma "mod- 
esta" moradia em Buckingamshire, de oito 
divisôes, pela môdica quantia de um mil- 
hâo e duzentos mil contes! 
Quem se atreve? 

actuar também no 27o. aniversârio da Revoluçâo dos Craves, a presença de Francisco Fanhais, o 
conhecido Padre Fanhais dessa época. Manuel Freire desloca-se depois aos EUA para actuaçôes 
em terras do Tio Sam, regressando de novo a Toronto. Aqui, passarâ um curtissimo periodo de 
férias, ficando corn o Zé da Vesga. 
Por seu lado, ZE DA VESGA veio a Toronto para participar na festa de convivio e homenagem 
ao amigo José Mario Coelho, deslocando-se de seguida aos EUA onde, dia 25 de Abril, canta em 
New York na "Casa Alfama" e, dia 27, participa na festa de despedida de vida artistica da fadista 
madeirense CORA D'ABREU. 
Cora Abreu, primeira fadista portuguesa a actuar e a radicar-se nos Estados Unidos, onde reside 
hâ 31 anos. Cora D'Abreu nasceu em Santa Maria Maior, Ilha da Madeira. Ela e Benvinda 
Correia, foram as primeiras madeirenses a cantar em Lisboa, para poderem obter a Carteira 
Profissional de fadistas. Cora D'Abreu actuou em varias casas de fado, no Teatro ABC e, tam- 
bém, em Angola, Moçambique e Africa do Sul. Realizada na sua caminhada artistica e na vida, 
afasta-se do meio sem no entanto o abandonar completamente. Vai ter a sua justa homenagem e 
festa de despedida. Parabéns CORA D'ABREU, um abraço da familia e dos amigos de Toronto. 
Zé da Vesga desloca-se a Newark dia 28 para actuar no Quebra Bilhas, voltando depois, mais 
uma vez a New York, onde canta no dia 2 de Maio. Zé da Vesga, num câ e là e além, justificativos 
dos sens talentos artisticos e simpatia pessoal. 
As nossas boas vindas a todos! 

0 Clâ DOUGIAS 
em grande 
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Esta na moda! Jovens, rapazes e 
raparigas, esfalfam-se para con- 
seguirem um lugar na moda 

masculina e feminina. O jovem por- 
tuguês Miguel Teixeira, depois de uns 
anos de suCesso como manequim da 
Central Models, da cidade do Porto, 
de onde é natural, afastou-se nos ülti- 
mos dois anos para completar o seu 
curso de Engenharia de Sistemas 
Informâticos. Agora, cheio de esper- 
ança -e apôs completar 27 anos de 
idade!-, Miguel Teixeira quer reapos- 
tar na sua carreira nacional e interna- 
cional. 
Miguel Teixeira foi distinguido corn 

très titulos: Em 1996, na Noruega, 
conquistou o premio de Melhor 
Manequim da Europa; Em Istambul, 
na Turquia, em 1996/97, loi consider- 
ado o Melhor Manequim do Mundo 
e, em Julho do mesmo ano, na 
Tunisia, foi eleito o Melhor Top- 
Model Mediterrâmco. Coin este pal- 
marès em carteira e muita experièn- 
cia, Miguel Teixeira vai ate Londres 
para um periodo de lerias, reaclivar 
contactos e... esperar que as anteri- 
ores portas se abrarn. Fe nâo lhe falta. 
Também o sonho de fazer cinema o 
acompanha. Miguel esta pronto para 
a luta, contem corn ele. 

Antonio Vioira 
25 anos dedicados ao fado 
Antonio Vieira andou 20 anos a cantar como amador e, nos ùltimos 5, como 
fadista profissional, por pressâo dos amigos e daqueles que se dedicam à 
defesa do fado e de quem o canta. 
Antonio Vieira conseguiu a proeza de levar o fado à final do concurso 
"Chuva de Estrelas'98", e a motivaçâo necessâria para gravar o seu CD intitu- 
lado "Fado Porfiado", isto, porque muito porfiou para chegar à meta deseja- 

da. 
Antonio Vieira 
escolheu composi- 
tores da linha 
tradicional do 
fado e, o apoio de 
Paco Bandeira, 
que lhe fez a 
mùsica para um 
poema de 
Fernando Pessoa. 
"Fado Porfiado" é 
um trabalho feito 
corn amor e praz- 
er e, também, 
corn uma simpâti- 
ca homenagem 
aos que vivem 
longe das raizes 
com o tema 
"Abraços de 
Portugal". 
Um trabalho bem 
cantado e 
agradâvel de escu- 
tar. Parabéns, 
Antonio Vieira. 

um mode- 
iode 
boas 
intençôes 

A jovem e elegante Gisele, 
a modelo brasileira que 

"roubou" o coraçâo ao 
mediâtico actor 
Leonardo Di Caprio, é 
um modelo de boas 
intençôes... 
Embora apaixonada e 

correspondida, Gisele 
Bundchen nâo pré- 

tende abandonar 
as passagens de 
modelos um 
pouco por todo 
o mundo e nâo 
quer casar para 
jâ. Que tal? 

Os fans delà e as 
fans dele, nâo tèm 
que se preocupar. 
Primeiro o trabalho 
depois, se Deus 
quiser e o diabo 
nâo as tecer, o 
casamento. Estes 
jovens da moda e 
do cinema sâo 
um poço de vir- 
tudes... 

VANESSA MENGA' 
entre e Ténis e a Play-Bey 

Vanessa Menga é uma brasileira do "outro 
mundo" que joga Ténis e adora expor o seu 
belo corpo ao Sol e... à Play-Boy! 
Vanessa é loira, tem olhos verdes e um 
corpo escultural. Joga Ténis desde os 4 ani- 
tos e aos 6 anos ganhou o seu primeiro 
Torneio. Hoje, aos 24 anos, Vanessa Menga 
-a Vini, como gosta que a chamem- tem uma 
caminhada internacional no Ténis invejâvel 
e nâo quer parar por aqui: No Canada, em 
1999, ganhou a Medalha de Ouro nos Pan- 
Americanos de Winnipeg e, participou corn 
toda a dignidade, nos Jogos Olimpicos de 
Atlanta e de Sidney. E, precisamente nos 
Olimpicos de Sidney, foi abordada pelo fotô- 
grafo J.R Duran, que nâo deixou de notar a 

beleza impar da Vanessa... Convidou-a a 
posar para a Play-Boy e, pondo de lado a 
raquete, a Vanessa nâo hesitou: Pimba! 
Fotografias feitas e, 20 paginas da Play-Boy, 
encheram-se de beleza e sensualidade. O 
mundo ficou a conhecê-la e a admirâ-la! 
Mas, Vanessa pegou de novo na raquete e 
voltou aos "courts". Ela é uma vencedora! 
Nâo volta as costas aos desafios. Detesta 
perder! Vamos, desta forma, continuar a ver 
e a apreciar a sua beleza e destreza no Ténis 
mundial. Até ao titulo mundial, seu sonho, 
hâ uma 
grande caminhada... 
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“Fraqueza” 
das mnlheres ao dIcool 
esta no esiômago 
Reacçâo à substância é diferente entre os dois sexos 
A maneira como o estômago reage ao 
alcool pode explicar porque beber 
parece ter efeitos mais acentuados nas 
mulheres. Estudos realizados 
revelaram que os efeitos tôxicos do 
alcool têm maior impacto nos ôrgâos 
internos femininos, nomeadamente 
no figado, coraçào e cérebro. Ou seja, 
as mulheres sâo mais vulnerâveis às 
doenças relacionadas corn o alcool. 
Uma investigaçâo desenvolvida no 
centro de pesquisa e tratamento do 
alcoolismo, de Nova lorque, 
demonstrou, por exemplo, que a 
quantidade minima de alcool 
necessâria para provocar uma cirrose 
no figado da mulher é duas a très 
vezes inferior que no homem. 
Assim, quando os homens e as 
mulheres bebem a mesma 
quantidade de bebida alcoôlica, elas 
atingem niveis mais elevados de 
alcool no sangue. Uma das 
explicaçôes é que elas, em regra, sâo 
mais pequenas do que eles. Por outro 
lado, O sexo feminino tende a 
acumular mais tecidos gordos. Como 
O alcool nâo se pode dispersar pela 
gordura, a sua diluiçâo torna-se mais 

dificil. Mas os, cientistas descobriram 
igualmente que a forma como o 
estômago reage ao alcool antes de 
atingir o sangue pode ser o factor 
mais significativo para explicar esta 
diferença entre os dois sexos. 
As enzimas do estômago actuam de 
forma a amenizar a proporçâo de 
alcool tornado. Este sistema destina-se 
a prévenir uma subida excessiva dos 
niveis da substância no sangue. Sô 
que estas enzimas sâo menos activas 
nas mulheres que nos homens. Por 
outro lado, prosseguem os cientistas, 
O alcoolismo anula progressivamente 
a actividade destas enzimas. Isto 
significa que as mulheres alcoôlicas 
sâo incapazes de reter qualquer âlcool 
no estômago. Consequentemente, o 
nivel de âlcool no seu sangue depois 
de tomar uma bebida é o mesmo que 
a mesma quantidade injectada por 
via intravenosa. Numa reacçâo aos 
resultados deste estudo, Steven 
Schenker, da Universidade do Texas, 
advertiu: "As mulheres têm de ser 
mais cautelosas do que os homens em 
termos da quantidade de âlcool a 
consumir". 

York Volkswagen 

Filipe Gomes 
Departamento de vendas 

Jo Carvalho 
Serviço de Oficina 

Modelos de 2001 a preços competitivos 
Grande exposiçâo de automôvels usados com garantie. 

Venha ver todos os modelos disponiveis e conduzir o carro 
dos seus sonhos. 

Tel; 416-741-7480 • Fax; 416-741-7809 
1950 Wilson Ave., Weston 

(ao Norte da 401, entre a Jane e a Weston Road) 

India val lançar computador 
de $200 US no final de Abril 
Um computador de baixo 
custo na India pretende 
ampliar a disseminaçâo da 
tecnologia no pais e jà tem 
data marcada de 
lançamento: 25 de Abril. 

O "Simputer", que significa 
"simple, inexpensive and 
multilingual" (simples, barato e 
multilingue), chegarâ às lojas da 
India ao preço de 
aproximadamente $200. US Corn 
preço équivalente ao de uma 
televisâo a cores comum, o 

"Simputer" pretende democratizar 
a informâtica, jâ que grande parte 
da populaçâo nâo tem acesso a 
computadores, apesar da India ser 
um dos principais produtores de 
software do mundo. 
Uma organizaçào sem fins 
lucrativos, a Simputer Trust, 
desenvolveu o projecto do 
computador. 
A Trust afirma que o computador 
vira corn o sistema operacional 
Linux e terâ dispositivos corn 
menos recursos do que um PC 
convencional, embora manteiïha 
as funçôes bâsicas da mâquina. 

MQDA 
www.flashmoda.com 
Agora um site para nâo perder nada do que se passa no mundo da 
moda. Conheça as principais iniciativas, saiba tudo sobre as mais bonitas 
top models e esteja a par de todas as noticias deste fantâstico ramo de 
actividade. Aqui também se encontram informaçôes sobre temas como 
beleza, saüde, viagens, compras, entre muitas outras rubricas. 

FUNDAÇÂO 
www.gulbenkian.pt 
E agora uma sugestâo mais cultural. Navegue um pouco pelo site da 
Fundaçâo Calouste Gulbenkian e saiba o que por lâ se passa; exposiçôes, 
colôquios, espectâculos, entre muitas mais iniciativas de uma agenda 
diversificada. Aceda ainda aos museus ou, por exemplo, à livraria. 

VIIMHO 
www.viniportal.com 
Uma sugestâo para os apreciadores de vinho. Um site para ficar a 
conhecer tudo sobre o vinho português: noticias, reportagens que cobrem 
os eventos do sector e entrevistas. Ainda a eleiçâo do vinho e do 
restaurante da semana. E porque nâo saber mais acerca da histôria desta 
bebida tào apreciada? 

Encanto 
WWW.UC.pt 
A Universidade de Coimbra tem muitas razôes para se orgulhar, e uma 
delas é certamente o seu site na Internet, verdadeiramente exemplar. 
Bern arrumado e corn muita informaçâo sistematizada, destaque para a 
possibilidade de pesquisar em 48 bibliotecas da Universidade. Nota alta. 

Velocidade 
www.mclaren.com 
Agora que a Formula 1 regressou à Europa e que a competitividade 
parece também ter voltado ao campeonato, corn vârios pilotes e marcas a 
poderem lutar pelas vitôrias, uma espreitadela ao site da Mclaren 
permite ficar a conhecer mais de perto uma das melhores équipas. 
E até hâ uma loja. 
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Portugal deve investir mais na formaçâo de cientïstas 
- direct:or da E5A 
Coimbra - O director cientifico da 
Agência Espacial Europeia (ESA), 
Roger Bonnet, defendeu que Portugal 
deve "investir mais" na formaçâo de 
cientistas que venham a'integrar os 
projectos da organizaçào. Roger 
Bonnet falava aos jornalistas no 
Departamento de Fisica da Faculdade 
de Ciências e Tecnologia da 
Universidade de Coimbra (FCTUC). 
Para o cientista francês, Portugal, 
além de cumprir os seus 
compromissos financeiros corn a 
ESA, à quai aderiu em Novembro de 
2000, deve apostar em "maior 
medida" na formaçâo de 
inyestigadores que possam participar 
em projectos na ârea das ciências do 
espaço. "Portugal nâo tem ainda 
cientistas e engenheiros em numéro 
suficiente, apesar da pequena 
dimensâo do pais", disse. Roger 

Bonnet adiantou que a ESA "procura 
talentos" para o necessârio 
desenvolvimento da sua actividade, 
frisando que Portugal e os outros 
parceiros da agência "precisam de 
investir muito mais" neste campo. 
Carlos Fiolhais, professor do 
Departamento de Fisica de Coimbra, 
revelou que pelo menos 12 
portugueses, alguns deles estudantes, 
poderâo trabalhar na ESA, além de 
que outros serâo chamados a ser 
"colaboradores activos". 
Uma das oportunidades para os 
Jovens nacionais é o projecto EISA 
(Laser Interferometry Space 
Antenna), destinado a detectar ondas 
gravitacionais emitidas, por exemple, 
pelos chamados "buracos negros" 
(estrelas superpesadas numa fase 
terminal das suas vidas). "Hâ 
oportunidades que podem ser 

Novo Virus do amor 
espalha-se pela web 
corn disfarce de cupide 
"Quer encontrar o amor da sua 
vida? Expérimente que é bom", diz 
a mensagem maliciosa que traz 
como anexo o virus Matcher, que 
começou a espalhar-se pela 
internet, segundo o fabricante de 
antivirus Sophos. 
A praga disfarça-se no programa 
(MATCHER.EXE, o arquivo 
anexo) capaz de encontrar e 
combinar dados para encontrar 
pela rede o amor ideal para o 
cibernauta. 
Mas, quando executado, o arquivo 
automaticamente modifica o registro 
do Windows e, sem parar, começa a 
enviar copias de si mesmo para todos 
os e-mails da lista de endereços do 
Outlook Express. Por causa do alto 
grau de disseminaçâo, o fabricante de 
antivirus Trend Micro classificou a 
praga como “de alto risco”. 
O Matcher também modifica o 
arquivo AUTOEXEC.BAT, responsâvel 
pelas rotinas de inicializaçâo do 
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micro, e inséré as seguintes linhas: 
@echo off echo from: Bugger pause. 
Estes comandos fazem com que o PC 
exiba a mensagem "from: Bugger" 
logo quando é ligado, além de pedir 
para que o utilizador pressione 
qualquer tecla para continuar. Para 
se prévenir, confira os detalhes da 
mensagem contaminada. 
A Sophos recomenda que o e-mail 
seja apagado imediatamente apos a 
sua recepçâo. 

Pesquisa mostra efeito das 
drogas em recém-nascïdos 
Uma em cada cinco crianças de baixo 
peso nascida em dois hospitais 
püblicos da cidade de Sâo Paulo, entre 
1 de Agosto e 5 de Outubro passades, 
sâo filhas de mulheres que usaram 
cocaina, crack e alcool durante a 
gravidez. Estes bébés jâ nasceram corn 
propensâo a ter problemas 
neurolôgicos, psiquicos e ainda 
correm o risco de ter complicaçôes 
intestinais e cardiacas. Esses 
resultados, que fazem parte da 
pesquisa inédita de doutorado do 

toxicologista Anthony Wong, do 
Hospital das Clinicas de Sâo Paulo, 
dâo o pontapé de saida para pesquisas 
nacionais que relacionam o uso de 
drogas durante a gravidez e a 
correlaçâo entre esse hâbito e o baixo 
peso dos bébés. 
Este é o primeiro trabalho realizado 
na América Latina que relaciona 
diferentes tipos de exames 
toxicolôgicos (na urina e nos cabelos) 
feitos à mâe e aos filhos 
simultaneamente. 

agarradas", preconizou Carlos 
Fiolhais, lembrando que 10 anos "é 
tempo suficiente para fazer 
licenciaturas, mestrados ou 
doutoramentos". 
Segundo outro professor de Fisica da 
Universidade de Coimbra, Rui 
Marques, "hâ também apostas 
aliciantes" para as empresas 
portugatesas. "E importante que haja 
a capacidade da indüstria portuguesa 
para responder a estes desafios 
colocados pela ESA", defendeu, 
enquanto o director do 
Departamento de Fisica, José Dias 
Urbano, reiterava este apelo aos 
agentes econômicos. Dias Urbano 
realçou, por outro lado, "corn 
orgulho" o facto de ESA ter escolhido 
a Universidade de Coimbra para se 
apresentar em Portugal. Sofia 
Seabra, présente na sessâo em 

representaçâo do Ministério da 
Ciência e Tecnologia, disse à Agência 
Lusa que o envolvimento de Portugal 
na ESA tem suscitado "muito 
interesse a cientistas estudantes" do 
pais. Acrescentou que, em Julho, très 
jovens portugueses, seleccionados 
através de concurso publico, 
participam na Austria numa "escola 
de Verâo" para as ciências espaciais, 
organizada pela Agência Espacial 
Austriaca em colaboraçâo corn a 
ESA. A delegaçâo da ESA 
participou, na Universidade de 
Coimbra, num dia dedicado à,s 
ciências do espaço, designado 
"ESA@Coimbra.pt". Integravam a 
representaçâo da ESA, além do seu 
director cientifico, Roger Bonnet, o 
português Clovis de Matos e os 
italianos Stefano Vitale e Alberto 
Gianolio. 

Russia quer voltar 
ao espaço corn uma 
uova versâo da Mir 
Projecto nâo tem data e deve envolver outros paises 
A Russia tenciona criar uma 
sucessora da recentemente 
desmantelada estaçâo espacial Mir 
(Paz) e estâ à procura da 
participaçào de outros paises no 
projecto, anunciou o deputado 
Ilya Klebanov. A Mir foi o 
primeiro simbolo da Russia no 
espaço, mas a deterioraçâo a que 
foi sujeita em ôrbita nos ùltimos 
1.5 anos obrigou os responsâveis 
espaciais de Moscovo a optarem, 
em Março, pelo fim do projecto, 
destruindo-a na atmosfera em 
direcçâo ao oceano Pacifico, uma 
operaçâo arriscada que acabou 
por correr sem qualquer incidente. 
A decisâo desapontou muitos 

russos que viram neste acto um 
sinal de que a economia do pais 
estava a forçar a Russia a dar um 
passo atrâs dos Estados Unidos em 
matéria de exploraçâo espacial. 
"O primeiro trabalho no sentido 
de construir uma sucessora da Mir 
estâ a ser dado na ideologia e 
concepçâo da estaçâo. 
O tipo de estaçâo a criar sera 
definido no espaço de um ano", 
disse Ilya Klebanov, 
acrescentando que nâo sera a 
Russia sozinha a tomar parte da 
iniciativa. No entanto, nâo foram 
adiantados quais os paises que, 
eventualmente, vào participar no 
projecto. 

416-533-4311 

roi no passado e 
é no présenté 
a casa de mobilias e 
electrodomésticos 
que serve bem a 
nossa gente! 

1220 DuqdasStW. 
em Toronto 
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CARNCIRO - 21/03 A 20/04 

Marte visita a sua Casa Astrolôgica IX, sublinhando a sua 
visào global da vida e fortalecendo mais as ideias do que as 
palavras. Subitamente poderâ entender o verdadeiro 
significado de uma situaçào passada que na altura lhe 
passou despercebida. 

TOLRO - 21/04 A 20/05 

Qualquer relaçâo desinteressada, que inicie oTl mantenha 
nesta altura poderâ ter repercussôes felizes no futuro. 
Poderâ ser agora uma relaçâo de apoio, de ajuda, de 
colaboraçâo a qualquer nivel. 

GÊMC08 - 21/05 A 20/06 
=ŸT 

Serâ um bom momento para analisar as suas atitudes em 
relaçâo aos outros, nomeadamente a determinados grupos 
aos quais você possa estar associado. Haverâ uma tendência 
para estabelecer um diâlogo mais intelectual, activo, e de 
partilha de ideais, coin as pessoas que formam esse grupo. 

CARANGLIEJO - 21/06 A 21/07 

Poder-se-â dizer que é altura de apagar azedumes, nào 
lembrar o passado e orientar os projectos para momentos 
que se aproximam e que podem ser de realizaçâo plena. 
O Sol, a transitar pela Casa Astrolôgica do Fnturo, é mais 
um factor de projecçâo. 

LCÀO - 22/07 A 22/08 

ViRGEM - 23/08 A^/O^ 

BALANçA - 23/09 A 22/10 

ESCORPIÂO - 23/10 A 21/11 

SAGITâRIO - 22/11A 21/12 

Dê os ültimos retoques num projecto, qualquer que seja a sua 
natureza, pois aquilo em que investir neste momento poderâ 
obter bons resultados a médio prazo. Pense bem antes de 
passar à acçào, jâ que nesta altnra as ideias estarào mais 
actuantes do que as palavras. 

Neste momento irâ sentir uma grande intensidade emocional 
ao nivel das relaçôes amorosas, podendo ser estimulado o seu 
comportamento fisico ou mesmo sexual. Esta também pode 
ser uma altura de grande transformaçâo e de mudanças 
profundas na sua habituai forma de relacionamento. 

O seu nivel de produçâo mental atingirâ agora um ritmo 
invejâvel. Correspondendo a essa fluidez de espirito, estarâ a 
atravessar um momento de grande capacidade de trabalho. 
Deverâ aproveitar este momento para tarefas que exijam 
maior esforço intelectual. 

Coin Vénus a passar na Casa VI, poderâ resultai' nma mais 
estreita e sensivel relaçâo corn os sens colaboradores. Esta 
posiçâo serâ responsâvel por uma maior afinaçâo dos seus 
talentos, habilidades ou capacidades. Para si, nâo bastarâ fazer 
um trabalho. Desejarâ fazê-lo coin perfeiçâo. 

Deixe para outra altura os trabalhos de rotina, pequenos e 
minuciosos. O seu lado apaixonado, romântico e idealista, 
que você gosta de manter secreto, poderâ vir ao de cima, e 
vai ser mais dificil esconder dos outros os sens sentimentos. 

.^^CAPRICÔRNIO -22/12 A 20/01 ^ Ji^\ 

Mostrarâ um grande interesse por todas as questôes 
familiares, principalmente no que respeita ao ambiente gérai 
de vida doméstica. Além disso, poderâ desejar fortalecer os 
laços que o unem ao seu pai, ou poderâ agir como “a figura 
paterna” corn as pessoas coin quem se relaciona. 

AQIJÀRIO - 21/01 A 19/02 

Neste momento os assuntos do quotidiano vâo pedir mais a sna 
atençâo. Mais fâceis de resolver serào aqueles que têm a ver 
corn movimento, energia mental, ou contactos com os outros. 
Embora corn alguma tendência para a dispersâo, sentirâ a 
atmosfera mais ligeira do que a das semanas anteriores. 

PEIXE8 - 20/02'i20/03 

Enquanto Vénus transita a sua Casa II, irâ atravessar um 
momento de boas oportunidades financeiras, mas serâ preciso 
ciiidar um pouco de uma certa tendência para ser 
extravagante e exagerado nos seus gastos nesta altura. 

J J <J ^ 
Lto ü.vi 
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PINK FLOYD PREPARAM "BEST OF" 
PARA NOVEMBRO 
Os Pink Floyd irao lançar em Novembre um 
"best of", que sera o segundo da sua 
carreira, sucedendo a "A Collection of 
Great Dance Songs" de 1981. 
Sera editado em Novembre o segundo 
"best of" dos ingleses Pink Floyd, ainda 
sem titulo definido, que sera composto por 
16 temas oue estao a ser escolhiaos pelos 
proprios elementos da banda (David 
Gilmour, Nick Mason e Rick Wright). Os 
Pink Floyd formaram-se no ano de 1965 em 

Londres, na Inglaterra, e vieram a 
consagrar-se como um dos mais 
importantes fenomenos musicais dos anos 
70, tende sido os autores de temas como 
"Shine on You Crazy Diamond", "Wish You 
Were Here" ou "Another'Brick In The 
Wall". Inicialmente, os Pink Floyd eram 
compostes por Syd Barrett, Roger 
Waters, Rick Wright e Nick Mason nos 
idos anos sessenta, quando o grupo 
explorava a fundo o psicadelismo. Syd 

Barrett foi afastado da banda ainda na 
decada de sessenta, gravemente afectado 
pelo consume de dcidos. Roger Waters, 
que tomou o leme dos Pink Floyd apds a 
saida de Syd Barrett, entrou, depois de 
abandonar o famoso grupo, num conflito 
iudicial com os restantes elementos da 
Danda, tendo pretendido impedir-a 
utilizaçao do nome de Pink Floyd por parte 
de David Gilmour, Rick Wright e Nick 
Manson. 

EX-VOTOS EM ESTUDÏO 
Hd uma semana que os Ex-Votos, liderados 
or Zé Leonel (ex-vocalista dos Xutos &. 
ontapes), estao em estudio para a gravaçao 

do seu quarto dIbum. Os trabalhos com o 
novo material da banda estao a decorrer no 
Studionext, na Venda Nova. 

"Cantigas da Vida" é o titulo do proximo 
registo discogrdfico dos Ex-Votos, que tern 
a produçao de Joe Fossard (que tern provas 
dadas em Portugal neste oficio). A banda de 
Zé Leonel entrou no passado dia 9 de Abril 

I 

MORREU JOEY 
O vocalista dos Ramones, Joey Ramone, nao 
resistiu ao cancro linfdtico que o mantinha 
internado e morreu no fim de semana 
passado, em Nova lorque. Pioneiro do punk 
ao lado da banda que liderou, os Ramones, 
Joey Ramone contava com quarenta e nove 
anos de idade. 

Joey Ramone, Jeffrey Hyman de nome de 
baptismo, faleceu em Nova loraue, perdendo 
uma longa luta contra o cancro linfdtico que 
0 obrigou a ser hospitalizado em meados do 

no Studionext, Venda Nova, para a gravaçao 
de um novo album, o quarto aa sua carreira, 
que tern ediçâo prevista para o proximo mes. 
O trabalho de estudio deverd terminer ainda 
no final deste mes. "A Bomba", "A Corda no 
Pescoço", "Cantiga da Vida", "Fazer 
Bem/Fazer Mai", "Galiza", "Tiro sem Alvo", 
"Sombras do Destino", "O PatrSo" e "Carta 
ao Aurelio (que estd em Viena)" sSo os nomes 
das musicas que pertencerao a "Cantigas da 
Vida". O vocalista e compositor Zé Leonel, 
os guitarristas Paulo Basilio e Orlando Costa, 

passado mes de Março. O mitico vocalista e 
fundador dos Ramones morreu corn 49 anos 
de idade. Os Ramones foram os grandes 
catalisadores do movimento do punk, o que 
muito se deveu ds suas actuaçoes no bar 
CBGB, que em meados da décade de setenta 
albergou o surgimento de importantes 
bandas como os Blondie, os New York Dolls, 
os Television, os Talking Heads, entre outros 
artistes. Contudo, foi na Europe, e 
sobretudo no Reino Unido, que os Ramones 
conquistaram uma projeeçao superior. Uma 

0 baixista Mario Joao, o bâterista Jô, o 
saxofonista Zéquinha e a vocalista Ana Filipa 
sâo os membros que actualmente compdem 
os Ex-Votos. Zé Leonel foi membro 
fundador e o primeiro vocalista dos Xutos & 
Pontapés. O baixista Tim séria o müsico dos 
Xutos que substituiria Zé Leonel na 
liderança vocal, ainda antes da gravaçao do 
célébré album "1978-1982", produzido pelo 
radialista Antonio Sérgio. 

célébré digressao dos Ramones por terras 
britônicas em 1976 serviu de alavanca para a 
explosâo do punk da Gra-Bretanha, que 
conheceu um grau de exposiçao muito maior 
ao de um clube, como aconteceu em Nova 
lorque. As actuaçoes dos Ramones da citada 
digressao foram presenciadas por figuras 
entao anonimas como John Lydon (que se 
tornaria Johnny Rotten, o vocalista dos Sex 
Pistols) e Siouxsie Sioux (que começou por 
se destacar como vocalista dos Siouxsie and 
the Banshees). 

RAMONE, PIONEIRO DO PUNK 

Music Si Video 

Queres o melhor da musica 
moderna portuguesa neste lado do 
Afian.lco, em Cla ou <7?4)5.530535 

E sempre o primeiro 
^ ^ 
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Local 30, “Roofers Section” 
Nécessita de operàrios 

com experiência para trabalhar 
nos telhados. 

Ordenado de sindicato e corn todos 
os beneficios conhecidos. 

Tel.: 4^6-203-7260 

PRECISA-SE DE BATE-CHAPAS e 

PREPARADOR Companhia 

Procura Bate Chapas e Preparador coin 

experiência e ferramenta prôpria. 

Oferecemos salaries compétitives e bénéficiés. 

Tel. 416-535-6660. Falar corn Jorge. 

Cozinheira para Mississauga. 

Tel.: 905-270-5060 

Ajudante de cozinha, contactar Philip. 

Tel.: 416-977-1287 

Empregado de mesa e cozinheiro. 

Tel.: 416-318-1240 

Empregados para a construçào. 

Tel.:416-301-3008 

Supervisor e empregada de escritorio. 

Tel.:905-568-3838 

Cozinheira, contactar Costa Tel.: 416-537-2098 

Jardineiros, Tel.: 905-318-4464 

Cabeleireira corn experiência. 

Tel.: 416-588-4002 

Empregado para renovaçôes 

Contactar Emanuel, Tel.: 905-608-2362 

Pessoal para limpeza, contactar Bert. 

Tel.: 416-720-7964. 

Empregada para padaria. 

Contactar José Fernandes, Tel.:905-896-7245. 

» « 
I Para nos enviar a sua assinatura, * 
* oportunidade de emprego ou qualquer * 
l outra informaçâo: - * 

* (416) 538-0084 ® 
* (416) 538-0940 
* [l=|]fflsi0Dg info@omilenio.com * 
® (ê®Grcr©Q®g 1087 Dundas St. W. ® 
* Suite #103 I 
* Toronto, On, M6J 1W9 * 
* • 

Working Women Community Centre procura 

Coordenador(a) de Projccto 

35 horas por semana, $34,301 + beneficios baixo. 

Hgbilitaçôcs: 
Diploma de ensino superior na area da 

educaçâo, desenvolvimento comunitàrio ou 

équivalente 

Envie o seu curriculum vitac atc 20 de Abril 

para: 

Tutoring and Mentoring Project Steering 

Committee 

C/o Working Women Community Centre 

533A Gladstone Ave. Toronto ON M6H 3J1 

Fax: 416-532-1065 

tUfl: 

AOl Time 
Warner cem 
menos 
prejm'zos He 
que e esperado 
Nova lorque - AOL Time Warner, a maior 
empresa mundial de media e internet, 
anunciou que os prejuizos do primeiro 
trimestre de 2001 cairam 6,2 por cento para 
1,37 mil milhoes de dôlares ou 308,25 
milhôes de contos, melhor que as previsôes 
dos analistas. A companhia explica a 
reduçâo dos prejuizos corn o crescimento de 
9.2 por cento das vendas para 9,08 mil 
milhôes de dôlares ou 2 mil milhôes de 
contos. Os assinantes da AOL Time 
Warner America Online aumentaram 2 
milhôes impulsionando as receitas corn 
subscritores para 3,86 mil milhôes de 
dôlares ou 868,5 milhôes de contos, mais 
9.3 por cento, o que permitiu compensar o 
abrandamento das receitas de publicidade 
em revistas como a Fortune e na rede por 
cabo da Cable News Network. Nos 
ùltimos 12 meses, as acçôes da AOL Time 
Warner cairam 28 por cento. 

Assine e divulgue 

o MILÊNIO 
Assinatura anual no Canada, 
por apenas $48, GST incluido, 

para os EUA $75 e Europa $130. 

rrango à Passarinho 
CRCDItnitS: 

7 Frango bem tenro 
7 dl de vinho branco 
2 dentes de alho 
7 foUia de louro 
7 colher de sopa de sumo de limào 
7 dl azeite 
30 gr. margarina 
Sal e pimenta 

(Ontl£CÇflO: 
Limpe e lave bem o frango, e corte-o em 
pedacinhos corn o minimo possivel de ossoS. 
Numa malga tempere a carne corn o vinho 
branco, os alhos esmagados, o louro, o sumo de 
limào, pimenta, sal, e deixe repousar algumas 
horas. Frite a carne na mistura de margarina e 
azeite até ficarem lourinhos e passados. Apôs 
ter tirado os ùltimos bocados de frango deite a 
marinada e deixe ferver por 2 a 3 minutos. 
Regue O frango corn este molho. 

Palitos a «La Reine» 
lnCI?£DIEnT£S: 

150 grs deaçucar 
150 grs de farinha 
6 ovos 
baunilha 
açûcar inglês 

(OnftCCflO: 
Separam-se as gemas das claras e numa tigela 
bate-se o açûcar corn as gemas até a mistura se 
tornar esbranquiçada. Perfuma-se corn baunilha. 
Batem-se as claras em castelo bem firme e 
adicionam-se cuidadosamente à mistura anterior 
alternadamente corn a farinha peneirada. Deita-se 
a massa obtida num saco de pasteleiro munido de 
um bico liso e largo e sobre um papel vegetal 
untado desenham-se riscos corn 10 centimetros. 
Levam-se a cozer em forno médio durante 15 a 20 
minutos. Assim que sairem do forno descolam-se 
do papel corn a ajuda duma faca corn a lâmina 
bem lisa. Polvilham-se com açûcar inglês. 
Conservam-se bem fechadas em latas de folha. 

AZEITEIBO 
Ao dispor o dia inteiro 

Nome: 

Morada: 

C. Postal: 

Tel: ( 1 
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Festival Português - Canal 2 

Consigo 24 Horas por i 
Sanyo DC-CIO 

$0/1E Ü.Ou 
Panasonic RX-D13 

Audio System, Digital Tunning 3-CD Changer, 
AM/FM/SMO, Double Cassette, Remote Control 

AM/FM/SMO, CD-Cassette Player 
corn Remote Control 

Panasonic RX-FS430 
Stereo Radio/Cassette Recorder 

Si25.no. 

Sanvo IHCD-2190 

*150 
CD Portable, Digital 

Radio AM/FM, 
Cassette Recorder 

‘^Plus GST&PST 

Informaçôes pelo tel: (416) 537-1088 
Estes radios estâo à venda nos seguintes locaîs; 
EM TORONTO: Viseu Electric - 896 College St. Tel: 531-2847 * Portugal Mix -1191 Dundas St, West Tel: 534-4114 * Manata -846 
Dundas St. West Tel: 603-9572 * Artnova Furniture Plus - 992 Bloor St. west Tel: 532-1133 * Advanced Electronics -1332 Dundas 
St. W. Tel: 537-7606 EM MISSISSAUGA: Nova Pastry & Bakery - 3635 Cawthra Rd. Tel: (905) 279-3206 * Vi-Ana Gifts - 289 Dundas 
St East Unit 4 Tel: (905) 279-9997 * Elifaz Bakery 607 LakeshoreRd. E. 905-278-2392 EM BRAMPTON: Concord Furniture - 280 
Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 EM HAMIITON: - Alves Meats -157 Macnab St. N. Tel: (905) 528-0165 EM LONDON: Acadia Travel 
366 Hamilton Rd. 519-432-3797 * Internacional Gift Shop, 416 Hamilton Rd. 519-675-0446 * Atlantic Sea Fish Market, 
708 Hamilton Rd. 519-452-7511 * Ocean Food Center, 778 Hamilton Rd. 519-452-1220 * Francisco de Almeida 519-685-1452 
EM KITCHENERî Legacy Travel 585 Queen St. S. 519-745-3233 EM CAMBRIDGEi Beiros Supermarket 50 Ainslie St. S. 519-621-6950 

Citlien JTR1819 
Portable Radio AM/FM ^ W H 
Cassette/Recorder Player * 

00 
General Electric 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 
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Urn alelula à palavra de 
paetas e outras escritores 
Um encontre de académicos, 
escritores e amantes da literatura teve 
lugar na Universidade de Yale durante 
O fim de semana de Pâscoa. Fazia sol e 
temperatura de primavera - mas o 
apelo da poesia e das palavras bonitas 
em português e/ou em inglês que se 
proferiam num dos auditories da 
famosa universidade eram 
suficientemente fortes. 
Durante dois dias completes 
revisitaram-se José Rodrigues Miguéis 
e Jorge de Sena e outres poetas e 
escritores cuja experiência ou 

imaginaçâo criadora se consideram 
ter sido influenciadas pela América 
do Norte. 
Fizeram-se palestras e discutiram-se 
obras literârias; em especial ouviu-se 
da prôpria boca de poetas e outres 
escritores as palavras que nos 
comoveram ou fizeram sorrir. 
O Canada fez-se representar corn duas 
comunicaçôes: Lourenço Gonçalves: 
um pioneiro da literatura Luso- 
Canadiana proferida por Manuela 
Marujo e A Bordo corn Cristovâo de 
Aguiar proferida por Aida Baptista. 

Diuit Borges, Vamberto Freitas, George Monteiro, Cota Fagundes, 

Onésimo de Almeida e Reinaldo Silva 

MARINO'S LAKESHORE AUTOMALL 

www.marinosautogroup.com 

Também uma Grande Variedade de Carras Usados de Todas as Marcas. 

Uiesfiore Blvc, W«t : 

Lakeshore 
Honda 

Land Rover 
Metro West 

Marino's 
Fine Cars 

Westend 
Hyundai 

3526 Lakeshore Bivd.West 
Etobicoke, ON M8W 1N6 

(Between Browns Une & Kipling) 

Phone: (416) 252-5055 
Cell: (416) 816-5417 

Fax: (416)251-5906 
e-mail: subaru.sales#marinosaulogroup.com 

Visite os nossos Dealer e 
pergunte pelo Pedro De Oliveira 

que terd o prazer em servi-lo na sua lingua. 

O MILéNIO 

Resumos das comunicaçoes: 
Maria Aida Baptista - Leitora de 
Português do Instituto Camôes 
Universidade de Toronto 
Departamento de Esprinhol e Português 
Canada 

Manuela Marujo 
University of Toronto 
Department of Spanish and Portuguese 
91 Charles Street West #208 
Toronto-Ontario M5S 1K7 

Re: INTERNATIONAL 
CONFERENCE 
Portuguese-American Literature: 
The First One Hundred Years 

tel; 416-585 4554fax; 416 -813 4084 
email; manuela.marujo@utoronto.ca 

Lourenço Gonçalves - um pioneiro da 
literatura luso-canadiana 

Titulo : 
A Bordo com Cristôvào de Aguiar 

Cristovâo de Aguiar é um 
autor açoriano natural de Pico da 
Pedra, Ilha de S. Miguel, com vasta 
obra jâ publicada. Nos dois ültimos 
livros “Relaçâo de Bordo I e II”, de 
natureza autobiogrâfica, o autor faz 
uma viagem de quase trinta anos 
(1964-1992) através dos tempos e 
espaços guardados nos silos da 
memôria. Apesar de nâo ter passado, 
pessoalmente, pela experiência da 
emigraçâo, vive-a e sente-a através da 
teia de afectos dos familiares e 
amigos, urdida de errâneias pelos 
ancoradouros da sua mâtria em mil 
ilhas repartidas. A Relaçâo de Bordo 
I e II, bem como outras obras suas, 
remetem-nos para o caso singular de 
quem se sente emigrante no seu 
prôprio pais, por nunca ter 
conseguido cortar o cordâo umbilical 
que o prende à lava do utero 
magmâtico que o gerou. Dai, a 
tessitura do seu texto se desenvolver 
num processo de autoflagelaçâo 
continua, como se tivesse um 
contencioso pendente com as raizes 
que, ao mesmo tempo, nunca renega. 
Assim, toda a escrita de Cristôvào 
de Aguiar, é feita de partidas e 
retornos, num constante rodopiar de 
tempos e espaços que ora o acariciam 
ora o repelem. Porém, apesar deste 
movimento pendular constante, 
Cristôvào de Aguiar nâo chega nunca 
a sair do mesmo sitio - a sua Ilha - 
donde saiu embrulhado na matriz 
cultural que o moldou e, aonde volta 
sempre, embalado na morfologia do 
substantivo de quem nunca deixou 
de se sentir emigrante: a saudade. 

Na literatura de imigraçâo 
luso-canadiana, um romance surge 
em 1976, vinte anos depois do grande 
fluxo imigratôrio do inicio dos anos 
cinquenta: Bastardos das Pâtrias de 
Lourenço Gonçalves, publicado corn 
o pseudônimo de L. Rodrigues. 
Tendo chegado ao Canada em 1957, o 
autor escreve no prefâcio do livro que 
“tudo nesta histôria [...] é estritamente 
real e verdadeiro” e que aquilo que o 
leva a publicar é “o prazer imenso 
que [tem] em escrever e, como 
cidadâo livre que [se] preza de ser, o 
direito humano de observar, discutir 
e criticar uma sociedade “. Publica 
ainda em Toronto très livros de 
poesia em portugnês e inglês: Versos 
e Poemas (1977); Parti (1980) e 
Porquê (1985). Um olhar atento sobre 
a obra de Lourenço Gonçalves revela- 
nos um emigrante angustiado cuja 
frâgil identificaçâo corn a sociedade 
de acolhimento o deixa dividido e 
sem sentido de pertença. 

Trinta anos depois de uma 
vida de imigraçâo, Lourenço 
Gonçalves régressa a Portugal, a sua 
terra mas ”a terra onde nunca [esta]”, 
como afirma. Continua a publicar 
crônicas em jornais portugiieses e da 
diaspora, escrevendo essencialmente 
sobre as suas experiências nas terras 
frias do vasto pais norte-americano. 
Nos très ültimos romances publicados 
em Portugal: As Très Horas em que 
Perdi a Alma (1996), Uma Mina no 
Gelo (1999) e Até Mais Ver (2000) a 
sua temâtica continua a ser a 
sociedade canadiana e “a aima 
amachucada” dos que emigram. 
Afirma continuar a escrever sobre “o 
que a realidade tem de paradoxal, 
insensato e irreal”. 

O endereço electrônico onde poderâ encontrar o programa: 

www.ytde.edu/ spanish/progconf.htm 
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8ALDC CM SUA CASA  
O HOMEM E O CANCRO 
O cancro é, entre todas as doenças do 
homem, a maior causa de dor e 
sofrimento. Muitas das suas vitimas 
agonizam lentamente e, entre dores, 
vêm sumir-se-lhe as carnes, sem 
remissâo, até ao ultimo momento. A 
seu lado, amigos e familia, sofrem o 
desespero de nâo poderem fazer mais 
do que ajudarem corn o carinho de 
estarem présentes; muitas vezes 
revoltados contra a inclemência da 
sorte, do destino, daquilo, ou 
daqueles que pensam terem motivado 
tâo triste acontecimento. Ver morrer 
um ente querido de cancro é muito 
triste; e também bastante frequente, 
pois muitos de nos, jâ passamos pela 
amargura desse sofrimento. Apesar 
de tantos avanços nas ciências 
médicas, o cancro acaba por matar, 
de forma mais ou menos dolorosa, 
uma em cada quatre pessoas da 
populaçâo; e isso é mesmo muita 
gente!. 
Uma em cada duas ou très pessoas ira 
ter na sua vida um cancro, mas isso 
nâo quer dizer que ira 
irremediavelmente morrer dessa 
doença. Muitos dos cancros, 
sobretudo se forem detectados cedo, 
sâo curâveis, e, corn o avanço e novas 
descobertas da ciência, as 
possibilidades de cura sâo cada vez 
maiores, dando a esperança de, num 
future proximo, conseguirmos 
dominar muitos desses tumores 
causadores de morticinios, como jâ o 
fizemos corn as infecçôes, ainda hâ 
bem pouco tempo. Até mesmo nos 
casos de doença incurâvel, hâ 
esperança de que possamos melhorar 
o conforte na fase terminal da 
doença, e a morte seja em paz e pouco 
sofrimento. 
No présente, a cura do cancro é sô um 
remedeio, que pode contribuir para 
aumentar o desconforto. O 
tratamento de tumores malignes 
implica, muitas vezes, cirurgias 
mutiladoras, quimioterapias tôxicas, 
ou radioterapias que podem originar 
outras doenças e tumores; 
ansiedades, dores, esperanças, ou 
desapontamentos: o sofrer para tentar 
acabar o sofrimento. 
Quando um cancro aparece, a 
cirurgia é geralmente a melhor arma 
para tentar acabar corn a doença. A 
operaçâo implica cortar a parte do 
corpo que contem o cancro, de forma 
mais ou menos radical, na esperança 
de que ela nâo se tenha espalhado 
para além dos tecidos removidos. 
Quando a remoçâo compléta jâ nâo é 
possivel, ou quando se tenta diminuir 
as chances de reaparecimento da 
doença, podem-se utilizar 

tratamentos médicos supressivos, 
como a quimioterapia e radioterapia; 
sâo, quase sempre, tratamentos 
longes e penosos, corn efeitos 
secundârios, entre os quais a nâusea e 
a perça temporâria do cabelo. O pior 
é que, em muitos casos, estes 
tratamentos dificeis nâo sâo para 
curar; sâo apenas para paliar, ou 
retardar o progresso da doença. 
A duraçâo média de vida aumentou 
bastante no ultimo meio século, 
motivada pela melhoria da higiene e 
pelo avanço da ciência; mas estes 
progresses trouxeram também um 
aumento de doenças degenerativas, 
demêneias, e de cancros. 
Antigamente, muitas pessoas 
morriam de tumores malignes sem 
nunca saberem de que doença 
padeciam. 
Hoje sabemos que os cancros 
aparecem em maior numéro corn a 
idade. A medida que as células dos 
tecidos do corpo vâo ficando velhas, 
aumenta também a chance de 
mutaçôes no ADN dos genes contidos 
nos nücleos dessas células. Todas as 
células têm no seu nücleo, os côdigos 
em ADN para iniciar, e para suprimir, 
a sua divisâo corn propagaçâo e 
crescimento de tecidos. As coisas que 
podem causar cancro, existentes nos 
genes ou no ambiente, podem 
efectivar esses côdigos originando 
uma célula anormal, que se vai 
multiplicar continuadamente, sem 
qualquer controlo, para formar uma 
massas de carne que nâo para de 
crescer. Essas massas: os tumores 
malignos, espalham-se e multiplicam- 
se até lhes faltar a circulaçâo; ao 
competirem corn o sangue e 
nutrientes dos tecidos normais, vâo 
destruindo o corpo, muitas vezes até à 
morte de todos os tecidos. 
Algumas pessoas têm, por herança 
genética dos pais, uma maior 
tendência para o aparecimento de 
tumores, como acontece em alguns 
cancro do côlon e da marna. A anâlise 
de genes nessas familias pode 
detectar os “genes de 
susceptibilidade” ao cancro. O 
desenvolvimento e aperfeiçoamento 
da anâlise genética poderâ contribuir, 
num .futuro prôximo, para uma 
melhor prevençâo de alguns tumores 
corn tendência a aparecerem na 
mesma familia. 
Muitas vezes sâo factures do 
ambiente que vâo contribuir para o 
aparecimento de mudanças malignas 
nas células e originar tumores. Corn 
os anos, o nosso corpo vai ficar 
exposto, cada vez mais, a esses 
factures cancerigenos, e aumentar a 

Azeite 

QZCITtlI^O 
a seu melhor companheiro 

probabilidade do aparecimento de 
cancro. Corn o aumento da poluiçâo 
industrial a afectar o corpo, as âguas, 
e a atmosfera, muitos trabalhadores 
ficam expostos a produtos que podem 
causar cancro. A populaçâo estâ, cada 
vez mais, em risco de tumores 
malignos, se nâo forem tomadas 
medidas adequadas para se evitarem 
o contacte da pele, tubo digestive, ou 
dos canais respiratôrios, corn esses 
produtos; entre os mais perigosos 
estâo alguns fûmes, incluindo o do 
tabaco, as fibras de amiante, e os 
solventes à base de benzeno. Alguns 
virus podem contribuir para o 
aparecimento do cancro. O virus do 
papiloma, causador de cravos e 
verrugas, também pode causar cancro 
do colo do utero; o da SIDA, também 
pode causar vârias tipos de tumores 
malignos. 
O cancro da prôstata, bastante 
comum em homens de idade, é o 
tumor maligne mais frequente. 
Embora o cancro da marna seja o 
mais frequente na mulher é o terceiro 
em ordem de incidência. Em segundo 
lugar, se considerarmos os dois sexos, 
aparece o cancro do pulmâo. Em 
quarto lugar aparece o do intestine 
grosso; depois, em ordem decrescente 
de frequêneia, o do utero, bexiga, 
sistema linfâtico, boca e garganta, 
pele, rim, sangue, estômago e ovârio. 

Por: 
Dr. César 
Nunes 
Cordeiro, 
médico 

Qualquer tecido do corpo pode 
formar tumores malignos, sendo 
alguns extremamente rares. 
As conquistas da ciência, sobretudo 
no que diz respeito à origem 
molecular e genética das doenças, 
incluindo o conhecimento das 
sequêneias do côdigo genético, corn a 
possibilidade da sua manipulaçâo^, 
dâo-nos muitas esperanças, de que 
num futuro prôximo, o homem possa 
prévenir e dominar muitas formas de 
cancro. 
A conquista do cancro é apenas uma 
esperança. Mas se hâ esperança na 
derrota desse invasor cruel, o campo 
de batalha continua a ser, hoje e aqui 
na Terra, o dia a dia. Combatemo-lo 
ao conhecermos melhor e olharmos 
pela nossa saüde; ao recusarmos o 
tabaco; ao evitarmos o excesso de 
âlcool; ao protegermos-nos dalguns 
quimicos e solventes, dalguns virus, e 
mesmo dalguns homens. No fundo 
sâo os homens que fabrlcam, vendem, 
e propagam, muitos dos produtos e 
os virus que podem causar cancro. 
Se queremos viver devemos defender- 
nos. 

TRAV^‘' 

.S^ûb a ^ezencui 

de ^tihétiû TStaneo 

tc/n paza si todos 

os satüiços de uma boa 

agêftcia de oiagens. 

Os 

paza o (Zontinente, ^f^lxideita 

e ^^çotas jâ estâo no mezeado. 

fDaza ijazantiz o seu Hiigaz nas 

datas pzeijïezidas, contacte zesezae jâ na 

^cZlHifïa ^y\jxz ^l-zaoeû. 

^ ^c^âuç^uaz da autctnôualï tte 

eZontinantay ’^^cAçotas 

a ^/IXadaita a jizaçcs 

sam concczzancia 

1171 Dundas 8t. West, Toronto, Ontario, N6J1X3 
Tel: (416) 534-7515 a Fax:(416)534-3171 

Toll Free: 1-877-829-5151 E-mail: alfamar@idirect.com 

0026 



26  
DESPORTO 

Quinta-feira, 19 Abril, 2001 
O MILéNIO 

fSTORIL OPtn 

Ferrera ceroade nevo rei de "feude 
Juan Carlos Ferrero tornou-se no oitavo 
campeào espanhol do Estoril Open ao 
jiistificar o estatuto de primeiro cabeça de 
série frente ao "renascido" compatriota 

uma série consecutiva de 17 vitôrias e 
depois de ter sido forçado a passar pelo 
torneio de qualificaçào, chegou a ter o 
encontro sob controlo do "set" decisivo, 

mas deixou escapar uma vantagem 
de 3-1 ao fini do quarto jogo. Ficou, 
porém, a certeza que o pesadelo de 
mais de sete meses, devido a uma 
intervençâo cirùrgica a um ombro, 
acabou para Mantilla, um jogador (o 
imico que ganhou um "set" ao 
campeào deste torneio) que 
dignificou o triunfo de Ferrero e que 
promete surpresas na temporada de 
terra batida. Aos 21 anos, 
completados a 12 de Fevereiro, 
Ferrero acaba de conquistar o 

Félix Mantilla 

Felix Mantilla. Numa final ao nivel de 
dois dos melhores especialistas em terra 
batida, Ferrero acabou por ser mais forte 
no momento crucial do encontro, isto logo 
depois de ter sido assistido por um 
fisioterapeuta, acabando por triunfar por 
7-6 (7-3), 4-6 e 6-3, ao cabo de 3:02 horas. 
Mantilla, que chegava a esta final corn 

terceiro torneio da sua carreira (o segundo 
em 2001, depois do triunfo no Dubai), 
meses depois de ter sido o grande pilar da 
vitôria da Espanha na final da Taça Davis. 
"Quero dedicar este triunfo também aos 
portugueses, pois tenho grandes amigos 
em Portugal. Claro que nâo posso esquecer 
os meus amigos mais proximos e o meu 

treinador", começou por frisar Ferrero, 
que começou a coleccionar vitôrias em 
solo luso, em torneios dos escalôes 
juniores. Quanto à final de , Ferrero, 
visivelmente cansado, reconheceu que o 
embate corn Mantilla "foi muito 
desgastante", recordando que o primeiro 
parcial, decidido num "tie-break", teve e 
duraçâo de 1:18 horas. "Jâ ninguém tem 
düvidas que Mantilla esta de novo em 
forma e depressa regressarâ aos 20 
primeiros do ranking e talvez ao “top- 10”. 
Quando cheguei a Portugal nào escondi 
que tinha o objective de vencer este 
torneio e agora estou muito feliz por tê-lo 
conseguido", afirmou o jovem jogador 
espanhol. No "set" inaugural, foi Mantilla 
o primeiro a ganhar vantagem quando 
quebrou o serviço a Ferrero no quarto jogo 
(1-3), corn o "Mosquito" a devolver o 
"break" a 3-4. Nos dois ültimos jogos, mais 
dois "roubos" repartidos, o que levou o 
parcial a um "tie-break". Neste desempate. 
Mantilla ainda conseguiu anular uma 
desvantagem de 0-3, mas seis pontos 
seguidos na resposta permitiram a Ferrero 
garantir très "set-points", fechando o 
parcial logo na primeira oportunidade. O 
inicio da histôria do segundo parcial 
voltou a repetir-se, mas agora para o lado 
de Ferrero, que chegou à vantagem de 3-1 
depois de um "break" no quarto jogo. 
Mantilla respondeu corn um "contra- 
break" e um novo "roubo" para 5-4, 
fechando o parcial no jogo seguinte e logo 
no primeiro dos très "set-points" que 
dispos. Antes, corn 4-3 a seu favor, Ferrero 
começou a dar mostras de algum 
nervosismo, quando dispos de dois pontos 

"espanhol 
para quebrar o saque de Mantilla a levar a 
resoluçâo desta final para o seu serviço. 
No "set" decisivo, voltou a entrar melhor 
Mantilla, que coin um "break" no terceiro 
jogo rapidamente se colocou em vantagem 
por 3-1. Depois de vencer o jogo 
seguinte no seu serviço, Ferrero solicitou a 
assistència do fisioterapeuta do torneio, 
pois começou a sentir dores no ombro 
direito. "Comecei a sentir dores e solicitei 
assistència. Depois, passei a disputar os 
pontos corn muito mais serenidade, 
concentraçào e sem precipitaçôes, o que 
me valeu inverter uma situaçâo que 
cheguei a pensar perdida", adimitiu 
Ferrero. Esta paragem (os regulamentos 
permitem très minutos para assistència 
médica) terâ sido mesmo a chave do 
encontro, pois Ferrero reentrou em "court" 
corn novo ritmo e ganhou os quatro jogos 
seguintes (corn dois "breaks" pelo meio), 
terminando esta final no segundo "match- 
point", ao cabo de mais de très longas (e 
tôrridas) horas. "Agora... estou morto", 
começou por desabafar Felix Mantilla, que 
mesmo assim nào conseguiu esconder um 
sorriso, apesar da derrota nesta final: 
"Estou a regressar rapidamente ao nivel de 
hâ dois anos, e isso deixa-me bastante 
feliz". Mantilla reconheceu que a parte 
fisica começou a claudicar na fase decisiva 
do embate, mas lembrou também que do 
outro lado estava "um dos dois ou très 
melhores jogadores mundiais em terra 
batida". "Cometi alguns erros, mas 
Ferrero é um adversârio de grande nivel. 
Fui derrotado, mas estou a seguir o melhor 
caminho para regressar ao topo o mais 
rapidamente possivel", frison. 

ESTORIL OPEM 

Primeiro tftulo para Angeles Mentolio 
A tenista espanhola Angeles Montolio, 
jogando de forma inteligente e variada, 
obteve no Estoril Open, em ténis, o 
primeiro titulo no circuito profissional 
feminino, ao derrotar a russa Elena 
Bovina, por 3-6, 6-3 e 6-2. Montolio, de 26 
anos, tinha como melhor resultado a 
presença na final do torneio de Palermo, 
na Itâlia, em 1999, ano em que se mostrou 
uma temivel jogadora em terra batida, 
corn 48 vitôrias e 8 derrotas nos encontros 
disputados nesta superficie. Depois do 
encontro de sâbado à noite frente à belga 
Justine Hénin, que se prolongou por quase 
très horas, Montolio pareceu fatigada na 
fase inicial do encontro, tendo perdido 
cinco jogos consecutivos depois de ter 
assegurado, corn alguma dificuldade, o seu 
jogo de serviço. Bovina, de apenas 18 anos 
e a jogar a sua primeira final no circuito do 
WTA Tour, fechou o "set" por 6-3, 
devolvendo de imediato um "break" que 
Montolio conseguira no oitavo jogo. 
Depois de na véspera ter "destruido" 
Hénin, a terceira cabeça de série, coin 
bolas altas e lentas, Montolio mudou 
frequentemente de tâctica, alternando 
jogos em que se limitava a devolver as 
bolas, corn outros em que se mostrava 
mais agressiva. "Cada encontro é 
diferente, e por isso a tâctica nào pode ser 
sempre a mesma", comentou Montolio, 
que salientou ter sentido nos dois 
primeiros jogos do segundo "set" que 
podia ganhar o encontro. "O meu espirito 

estava lùcido, eu estava determinada e 
assim foi mais fâcil conquistar o titulo", 
afirmou Montolio. Depois de uma 
igualdade por 2-2, Montolio conseguiu 
quebrar o serviço a Bovina, que começava 
a cometer muitos erros nào forçadas, 
depois de longas trocas de bola. Montolio 
aumentou a vantagem para 4-2, num jogo 
em que Bovina tentou voltar à tâctica 
inicial de pressionar a tenista espanhola, 
mas a resposta forain dois ‘passing shots’ 
vitorioso da català. No nono jogo, uma 
dupla falta deu a Montolio o primeiro "set 
point", que Bovina entregou coin uma 
esquerda para fora. No inicio do terceiro 
"set", Montolio arrancou para uma 
vantagem de 44), corn dois "breaks" a 
Bovina e continuou a aproveitar os erros 
nâo forçados da tenista russa para alcançar 
o seu primeiro titulo. A servir para salvar 
o encontro a 5-2, Bovina cometeu très 
erros nào forçados para dar a Montolio 
très pontos de encontro, no primeiros dos 
quais a jogadora russa cometeu uma dupla 
falta que abre a era espanhola no Estoril 
Open feminino. Montolio confessou que a 
vitôria sobre Henin lhe deu muita 
confiança para a final e prometeu voltar 
para defender o titulo no prôximo ano. 
Quanto às celebraçôes da vitôria, 
Montolio disse que vai regressar a 
Espanha, para seguir segunda-feira para o 
torneio de Budapeste. "Talvez para a outra 
semana tenha tempo", sublinhou. Por seu 
lado, Bovina que atingiu a final depois de 

passar [lela fase de qualificaçào 
consideroii cjiie perdeu o encontro por 
ter deixado de ser agressiva e de 
comandar os pontos. "No segundo 
“set” passei a ficar mais na linha de 
fundo e cansei- me mais coin as longas 

trocas de bola, o que é tipico nas jogadoras 
espanholas. "Estou desiliidida, porque 
dévia ter continuado a ser agressiva e a 
subir mais à rede", salientou Bovina, que 
reconheceu que esperava ganhar o torneio. 
"Esperava ganhar a final, mas infelizmente 
isso nào aconteceu porque nào continuei 
coin o meu piano de jogo", afirmou a 
tenista russa, que salientou o apoio do 
publico ao longo de toda a semana e que 
prometeu voltar no prôximo ano. Corn as 

Angeles 
Montolio 

suas presenças na final, tanto Montolio 
como Bovina atingirâo segunda-feira as 
suas melhores classificaçôes de sempre: a 
jogadora espanhola deverâ ficar colocada 

• entre as 40 melhores do Mundo e a russa 
entre as 60 primeiras na hierarquia 
mundial. Pelo seu triunfo, Montolio 
recebeu um prémio de 22.000 dôlares 
(24.000 euros ou 4.800 contos), enquanto 
Bovina teve um prémio de 11.500 dôlares 
(12.600 euros ou 2.500 contos). 
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Acrobacia de Curtis Joseph. Brilhante actuaçào 
do guarda-redes dos Leafs nestes playoffs contra 
os Ottawa Senators 

O guarda-redes dos Ottawa Senators Patrick 
Lalime batido pelo goto de Cory Cross a 2:16 
minutos do prolongamento do terceiro jogo. 

leafs 3 
Senators 2 

E os Leafs somam mais 
uma vitôria nos quartos 
de final. 
No jogo de segunda-feira, 
os Toronto Maple Leafs 
deixaram que os Ottawa 
Senators empatassem o 
jogo no final do terceiro 
periodo, obrigando a 
prolongamento, mas 
bastaram 2:16 minutos 
para os Leafs marcarem 
de novo e assegurarem a 
sua terceira vitôria 
consecutiva sobre os 
Senators. O defesa dos 
Leafs Cory Cross fez uma 
oportuna recarga sobre o 
guarda-redes dos Senators 
Patrick Lalime e resolveu 
o jogo enquanto nas 
bancadas se gritava 
"Sweep! Sweep!". 
Claro que, na altura do 
fecho desta ediçâo de O 
Milénio ainda nâo 
tinhamos o resultado do 
quarto encontro, 
realizado ontem no Air 
Canada Centre, mas 
esperamos que o “sweep” 
tenha acontecido e que 
muitas vassouras tenham 
sido atiradas para o 
ringue de patinagem, pois 
muitos espectadores jâ as 
tinham comprado para 
isso mesmo. 

Domingos Melo 

Visite a Happy Travellers na 
Galeria Shopping Centre, na 
Dufferin e Dupont, em Toronto 

Cristina e Fernanda têm para vos um serviço 
compléta e séria em tudo que diga respeito a 

serviços e viagens. 
O Verâo é connosco! 

Aproveitem os ESPECIAIS DE VERÂO para o 
Continente, Madeira e Açores. Lembrem-se que 

esgotam rapidamente! 
Use também os serviços especializados de 

Happy Travellers para o preenchimento do seu 
INCOME TAX. 
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Aqui veio o Manuel 
Que provou azeite AZEITEIRO 

Deixou escrito num papel 
Que em qualidade é o primeiro 

MANTORRAS 
apresentado 
em negécïo corn 
pagamento a prazo 
O avançado do Alverca Pedro 
Mantorras foi oficialmente 
apresentado como futebolista do 
Benfica, num negôcio em que o 
clube ribatejano terâ embolsado 
cerca de um milhâo de contos. Em 
conferência de imprensa realizada 
no Estâdio da Luz, o présidente do 
Alverca, Luis Lilipe Vieira, revelou 
que nâo existem investidores na 
aquisiçâo do jogador por parte do 
Benfica e que o clube "encarnado" 
tem très anos para consumar o 
pagamento, uma vez que o Alverca 
"nâo quer criar problemas corn a 
subscriçâo das acçôes benfiquistas". 
"O Mantorras daqui a um ou dois 
anos seguirâ provavelmente para 
um grande clube europeu e, se a 
transacçâo for, por exemplo, na 
ordem dos quatro milhôes de 
contos, o Benfica receberâ um 
milhâo", frisou Luis Lilipe Vieira. 
O dirigente ribatejano salientou na 
ocasiâo que tinha um objectivo 
pessoal de garantir a Mantorras um 
periodo de crescimento natural, 
mas que era igualmente importante 
que o jogador ficasse em Portugal 
num grande clube, como o Benfica, 
corn quem vai assinar um contrato 

, vâlido por cinco anos. "Tinhamos 
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divida de 
gratidâo 
corn este 
clube, pois se 
estâmes na primeira liga também o 
devemos ao Benfica", realçou Luis 
Lilipe Vieira, justificando uma das 
razôes que levaram o Alverca a 
negociar corn os "encarnados". 
"Além de contratar um grande 
atleta, o Benfica também adquiriu 
uma pessoa corn carâcter, pois 
todos sabemos que ele é ôrfâo, foi 
um menino de rua e, a partir do 
momento em que soube do 
interesse do Benfica, pretendeu 
sempre criar centres de apoio para 
os meninos de Angola", salientou, 
acrescentando que o jogador sera "o 
future embaixador de Angola, 
como Eusébio é para Moçambique". 
Por seu lado, o avançado angolano 
mostrou-se satisfeito por ter 
assinado pelo Benfica e por poder 
ficar junto a Eusébio, igualmente 
présenté na cerimônia, uma das 
glorias do futebol português e 
moçambicano. "Sou profissional e 
venho para ajudar o Benfica. Nâo 
estou preocupado se vou ser ou nâo 
titular.”, afirmou Mantorras. 

ERVANÂMA VITÔRIA inc 
PRODUTOS NATÜRAIS E MEDICINA HOMÉOPATICA 

Visite-nos no 920 Dundas Street West 
lelefone: (416) 603-7978 

Martine uma entrevista coin o NaturisUi Homeopatu 
.'^lltânio Medeiros, jd coin iiniîtos anos de cxpcriccîa, 
tjîie 0 poderd ajudar na solnçào dos scits probîcuias. 
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O S. L. e Benfica jâ tem a 
"amaldiçoada" SAD. Agora, pô-las 
à venda para avançar com o 
aumento de capital da mesma. Sera 
que temos muita gente para fazer a 
boa acçâo de comprar acçôes da 
SAD benfiquista? O Tony foi dos 
primeiros a adquirir um molhinho 
delas. A fé é a ultima coisa a 
morrer... 

O jovem goleador portuguès 
Hélder Esteves, natural de 
Bragança, e a jogar no Lusitanos 
de St. Maur, da II Divisâo de 
França, é actualmente o melhor 
marcador de golos de todos os 
campeonatos de França, esta época. 
Hélder, de 23 anos de idade, 
quando festejava o seu 26o. golo, a 
aliança do seu anelar ficou presa 
numa grelha da vedaçâo do campo 
que obrigou os médicos do clube a 
amputarem-lhe o dedo devido à 
gravidade dos ferimentos. Esta 
quase recuperado e pronto a 

marcar mais golos. Gostaria de 
jogar em Portugal ou na la. 
Divisâo francesa se tiver uma oferta 
vantajosa... 

Milagre? Quai milagre, quai 
carapuça, o jovem José Pedro, 
antigo seminarista, desistiu da sua 
sonhada caminhada de Padre para 
dedicar-se à Educaçâo Fisica. 
Quando surgiu no relvado do lo. 
de Maio, em Braga, toda a gente se 
interrogava: Quem é aquele 
miüdo? 
Hoje, jâ todos se aperceberam que 
o "miüdo" é um jovem competente 
que revolucionou os métodos de 
trabalho nos "bracarenses" e os 
resultados estâo à vista. O Sp. 
Braga possui uma équipa forte, 
corn uma saüde fisica invejâvel. 
Perdeu-se um padre, ganhou-se um 
preparador fisico... 

O Alverca e o Bristol pretendem, 
num futuro proximo, assinar um 

protocolo de cooperaçâo entre 
ambos para apoio às camadas 
jovens. Alverquenses e 
"Bristoleneses" vâo assinar 
compromisses de apoio aos jovens. 
Vamos a ver se o Alverca nâo vai 
passar a ser um alforbe do clube 
inglês... 

A Supertaça vai para Genebra. A 
finalissima da Supertaça Cândido 
de Oliveira realizar-se-â, em 
principio, no dia 7 de Agosto, em 
Genebra, antes do inicio da época 
2001/02. Pelo menos o acordo entre 
as sociedades do Sporting e do FC 
do Porto jâ esta encontrado. 
O resultado final é que nâo... 

Toronto LYNX 
prépara nova época 

The Toronto Lynx Soccer Club, o 
clube de Toronto que disputa a "A- 
League" norte-americana de 
futebol, estâ afincadamente a 
preparar a nova época. 
Na prôxima terça-feira, dia 24 de 
Abril, os responsâveis do LYNX 
realizam uma Conferência de 
Imprensa, seguida de almoço de 
convivio, para apresentaçào dos 
jogadores da época 2001 e dos 
vârios movimentos para atrair mais 
adeptos aos estâdios de futebol. 
A "Press Conference" do Toronto 
Lynx terâ inicio às llhOO num dos 
hôteis da cidade. 
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Marftïmo 0 - FC Porto 1 (comontàriol 
O FC Porto manteve-se 
na disputa pelo titulo 
nacional da I Liga 
portuguesa de futebol, ao 
vencer na Madeira, e corn 
grande dificuldade, o 
Maritimo por escasso 1-0. 

O jogo foi marcado por grande 
polémica, apôs ambos os técnicos 
terem manifestado a sua insatisfaçâo 
face a insinuaçôes de que o Maritimo 
poderia facilitar uma derrota, tendo 
em vista que o FC Porto alcançasse 
um dos dois primeiros lugares do 
campeonato e, assim, possibilitar 
uma qualificaçào europeia aos 
madeirenses, via Taça de Portugal. 
A équipa madeirense, ao contrârio 
dos portistas, apresentou-se muito 
desfalcada, corn os impedimentos 

disciplinares internos de Bruno e 
Bakero e corn as lesôes de Iliev, 
Eusébio, Zeca, Porfirio e Lagorio e 
corn o castigo disciplinar imposto 
pela Liga a Musa Shannon. 
Referência ainda para novo mau 
comportamento da claque dos 
"super-dragôes", que se envolveu em 
confrontes no centre da cidade do 
Funchal, dando origem a algumas 
detençôes. 
Do lado do FC Porto, a grande 
novidade prendeu-se corn a opçào de 
Fernando Santos de deixar o seu 
melhor marcador (e o lider dos 
goleadores do campeonato) no banco 
de suplentes, fazendo entrar como 
titular o jugoslavo Marie. E a 
verdade é que a opçào de Fernando 
Santos nâo resultou, corn o jugoslavo 
a nâo registar um ünico lance de 
perigo nas imediaçôes da ârea 
madeirense, factor que o levou a 
ficar nos balneârios ao intervalo. 
Os ünicos lances de perigo na 

primeira parte foram todos da 
pertença do FC Porto, o primeiro 
dos quais aos 13 minutes, quando 
Déco quase convertia um pontapé de 
canto directe, que Mariano tirou de 
cabeça quase em cima de linha de 
golo. 
Dez minutes depois, Drulovic, outre 
jogador também substituido ao 
intervalo, entrou na ârea pela 
esquerda, mas o seu remate saiu ao 
lado. Antes do intervalo, Clayton 
ganhou uma bola a Jokanovic e 
atirou forte fora da ârea, corn o 
guardiâo brasileiro do Maritimo a 
defender com segurança. Apôs o 
reatamento, os portistas tiveram 
duas boas chances de golo, aos 53 e 
61 minutes, através de Clayton e de 
Paredes, mas a defensiva maritimista 
parecia inultrapassâvel nesta fase do 
encontre. 
Ao invés, e acumulando uma série de 
erros defensives, aos 67 minutes 
ganhou uma bola a Secretârio, 

entrou na ârea e à saida de 
Ovehinikov atirou incrivelmente ao 
lado, na melhor oportunidade de 
golo até entào de todo o encontre. 
Quando todos jâ pensavam no 
empâte, surgiu o golo da équipa de 
Fernando Santos, quando Secretârio 
fez um belo passe a rasgar o lado 
esquerdo da defesa insular, com 
Alenitchev a passar por Dani Diaz, a 
entrar na ârea e a rematar para o 
fundo das redes da baliza de Gilmar. 
Vitôria portista que se aceita, pese a 
boa réplica de uma jovem équipa 
madeirense, que poderia 
perfeitamente ter alcançado o 
empâte, isto apesar de uma ultima 
oportunidade de golo para os 
nortenhos, quando Capucho, 
isolado, obrigou Gilmar a grande 
defesa. Arbitragem irregular e que 
protegeu mais os homens do norte 
por parte do madeirense (filiado na 
Associaçâo de Futebol de Lisboa) 
Duarte Gomes. 
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Foi vitima de acidente? 
Ficou magoadoP 

N6s somos um grupo de especialistas experientes 
em acidentes pessoais. Um grupo dedicado e trabalhador 
que se compromete consigo e por si. 

Nâo volte a ser prejudicado por algumas companhias de seguros. 
Nôs protegemos os vossos direitos. 

Temos como missâo fazer o melhor e providenciar todos os cuidados 
aos clientes. Procurar dar o mâximo por um preço razoâvel e respeitar 
os desejos dos clientes. 

Rizzotto ipacs LLR-Lawyers Fale com Eduardo Furtado. 
5464 Dundas St. W. Toronto Ele fala a SUa lîngua. 

Ontario M9B 1B4 [4^0] 239-8990 
00100 
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“Quero celebrar titulos 
do Real na Cibeles” 

Cinco anos e meio bastaram para o 
internacional português atingir outro marco 
histôrico. Estâmes a falar do jogador que 
demonstrou, em meio ano, como 12 milhôes 
de contos podem ser bem gastos 

Luis Figo cumpriu o jogo 200 na Liga espanhola. 
Em cinco anos e meio, o internacional português 
assinou (mais) uma marca histôrica, sô ao alcance 
dos grandes jogadores. Aqueles que sâo 
indispensâveis e indiscutiveis na équipa. Numa 
altura em que a rotatividade dita leis no 
competitivo futebol actual, Figo é dos poucos que 
dâ a cara (e o corpo) nos estâdios espanhôis semana 
a semana. Por isso, é justa a homenagem ao jogador 
mais caro do Mundo. Tanto pela regularidade 
exibicional (muito acima da média, como atesta a 
Bola de Ouro da “France Football”) como pela 
capacidade que teve para suportar todo o 
mediatismo à sua volta aquando da transferêneia 
Barcelona-Real Madrid em Julho do ano passado. 
Alias, a badalada troca produziu uma onda de 
contestaçâo generalizada. O Barça “zangou-se” 
corn Figo e os nào-merengues implicaram corn a 
verba paga, cerca de 12 milhôes de contos. Corn 
esse dinheiro, os catalàes compraram meia équipa 
(Overmars, Petit, Ivan de la Peha, Alfonso e 
Gerard). 30 jornadas depois, Figo demonstrou que 
o negôcio foi ruinoso para... o Barcelona. A 
estatistica nâo mente e os dados provam que Figo é 
melhor que os cinco reforços dos catalàes Juntos. O 
português marcou sete golos, “apenas” menos um 
que o quinteto (Overmars-4, Alfonso-2 e Gerard-2). 
Por outro lado, Figo foi responsâvel directo por 35 

por cento dos golos dos madridistas, contra 22 dos 
“blaugrana”. Isto sem falar no facto de.o numéro 10 
ser titularissimo no Real Madrid, enquanto 
Overmars é o ünico corn lugar assegurado no onze 
de Serra Ferrer. Os restantes quatre ficam no banco 
ou, por vezes, nem sequer sào convocados. Estes 
nümeros sô vêm dar razâo ao “mestre” Johan 
Cruijff, o técnico que lançou Figo na Liga 
espanhola em Setembro de 1995. Disse o holandês, 
consumada a mudança do português, que os 12 
milhôes de contos nâo eram a fundo perdido. Seja 
como for, Figo jâ ganhou um lugar nàTiîstôria do 
futebol espanhol. Feito capitâo no Barcelona, face à 
ausência de Guardiola, guiou os catalàes aos êxitos 
nacionais e internacionais, recebendo, inclusive, a 
Taça de Espanha das màos do rei Juan Carlos. 
Agora, no Real Madrid, prepara-se para ganhar a 
Liga espanhola, a terceira da sua carreira, e esta 
nos quartos-de-final da Liga dos Campeôes. “Quero 
celebrar titulos na Cibeles [famosa fonte em 
Madrid, onde o Real festeja os êxitos]”. Este é o 
desejo de Figo. 

Conferêneia Oriental 
Apr. 13 
Toronto Maple Leafs 1 Ottawa Canucks 0 

Apr. 14 
Toronto Maple Leafs 3 Ottawa Canucks 0 

Apr. 16 
Toronto Maple Leafs 3 Ottawa Canucks 2 

Apr. 18 
Toronto Maple Leafs - Ottawa Canucks 

Apr. 22 
Toronto Maple Leafs - Ottawa Canucks * 

Apr. 24 
Toronto Maple Leafs - Ottawa Canucks * 

Conferêneia Ocidental 
Apr. 12 
Colorado Avalanche 5 Vancouver Canucks 4 

Apr. 14 
CcMorado Avalanche 2 Vancouver Canucks 1 

Apr. 16 
Colorado Avalanche 4 Vancouver Canucks 3 

Apr. 18 
Colorado Avalanche - Vancouver Canucks * 

Apr. 23 
Colorado Avalanche - Vancouver Canucks * 

1785 5t. Clair Ave., West, Toronto 

CHEV-OLDS 
Agora ao serviço da 
Secçâo de Assistência 
da West York Chev-Olds 
esta o técnico 
DANNY CABRAL. 
Danny fala português e 
esta pronto a responder 
a todas as perguntas 
que tenha sobre 
os nossos Serviço 
de Assistência. 

HFVROLEI 

Web: www.westyorkchev.corh 
E>maii: service@westyorkchev.com 
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ClÂassL^ieaçào 
Equipas I V E 

18 8 IBSAVISIA 28 
2 FC PORTS 28 17 4 
iSPORTIHG 28 17 4 
4 SP. BRAGA 28 
5BENHGA 28 
6 8ELEHENSES 28 
lUNIftOUiRiA 28 
8 BEIRA-MAR 28 
9SALGUEIR0S 28 
10 P. FERREIRA 28 
11FARENSE 28 9 9 
12MARITIM0 28 9 7 
13ALVERCA 28 9 6 
14GILUICENTE 28 7 6 
15GUIIKARÂES 28 6 8 
16 CAMPOMAIOR. 28 S 11 
17DESP.AVES 28 3 8 
18EST.AMAD0RA 28 3 5 

14 9 
14 7 
12 8 
11 10 
11 6 
12 3 
9 11 

2 
6 
7 
5 

SO 
52 
50 
47 

7 48 
8 33 
7 34 

11 33 
13 34 
8 35 

10 31 
11 26 
13 36 
15 25 
14 35 
12 26 
17 21 
20 21 

16 62 
23 58 
31 55 
35 51 
31 49 
27 44 
33 43 
38 39 
41 39 
29 38 
35 36 
30 34 
43 33 
36 27 
46 26 
46 26 
51 17 
46 14 

Resultados froximajornaila 
(28‘* jornada) 

Farense-Benfica.2-2 
Campomaior. - P. Ferreira, 2-1 

Maritime - Beienenses, 1-2 
Aiverca-Uniâoleiria.0-1 

GU Vicente-Beira-Mar, 3-0 
Oesp. Aues - Sp. Braga. 2-1 
Saigueiros-FO Porto. 0-1 

Sporting - EsL Amadora. 1-0 
Vit. Guimarâes - Boavista. 1-2 

(29“jornada) 
Sp. Braga - Campomaiorense 

Boavista-Sporting 
Paços Ferreira - Maritime 
Benfica-Vit. Guimarâes 
Est. Amadora-Aiverca 

Uniâoleiria-Gil Vicente 
Beira-Mar-Saigueiros 

FC Porto-Oesp. Aves 
Beienenses-Farense 

rÔRflULfl 

LU 
POPTUCUCSfl DÊ fUTEDOL 

PROEissionai 

ED elhores Iwlarcaclores 

^lüvaldo Jésus TENA" (FC Porto) 

17 golos 
Pierre VAN HOOIJDONK (Benfica) 

16 golos 
HASSAN Nader (Farense) 

Joâo Tomâs (Benfica) 

MikiFEHER (Braga) 

13 g<ol<os 
Alberto ACOSTA (Sporting) 

12 goliQS 
RAFAEL Dias (Paços Ferreira) 

Marcos Nangi "MARCÂO" (Beienenses) 

Eric Gk>mes "GAÛCHO I" (Est Amadora) 

Primeïra vitoria da carreïra do 
piloto alemâo RALF SCHUMACHER 
O elemento mais novo da 
“dinastia” Schumacher 
deu O primeiro triuufo à 

Williams/BMW e à 

Michelin. Liderou de 
principio até Hnal e 
relançou ainda mais o 
Mundial de Pilotes. 
Coulthard igualou 
’’Schumi” na classificaçâo 

Quatre anos e 70 corridas depois da estreia na 
Formula 1, o alemâo Ralf Schumacher festejou 
pela primeira vez o triuufo. Surpreendente e 
categôrico, o piloto da Williams/BMW liderou o 
GP de S. Marino da primeira à ultima volta, nâo 

deu ’’chances” à concorrêneia 
e abriu, inclusivamente, outra 
frente de combate no Mundial 
de Pilotes. 
O elemento mais novo da 
’’dinastia” Schumacher 
assinou uma prova 
irrepreensivel. Quer na forma 
como foi capaz de ’’saltar” de 
um terceiro poste na ’’grelha” 
para a liderança da corrida, 

quer depois na manutençâo desse primeiro lugar 
até receber, ”como se fosse um sonho”, a 
bandeirada .xadrez. Aos 25 anos (compléta 26 no 
proximo dia 30 de Junho), Ralf Schumacher nâo 
sô festejou a estreia nos triunfos, mas também a 
primeira vitoria da aliança Williams / BMW / 
Michelin. 

RESULTADOS DE TERÇA-FEiRA 
TORONTO 94, OETROIT 9S 

ATLANTA 192, WASHINGTON 119 

MIAMI 91, MILWAUKEE 89 

CHICAGO 100, NEW JERSEY 94 

PHILAOELPHIA 111, INOIANA 105 

HOUSTON 114, MINNESOTA 87 

UTAH 97, LA CLIPPERS 92 

I SAN ANTONIO 99, PORTLANO 93 

I LA LAKERS 108, OENVER 91 

CONFERENCIA 

ORIENTAL 

305 
.173 

O MILéNIO 

L t Pu 
PORTUCUESfl DE fUTEDOL 

PROEISSIOnflL 

dâassii^icaçdo T^suùtados 
Equipas 

1 SANTA CLARA 
2MAIA 
3VARZiM 
4PENAFIEL 
S RIO AVE 
6VIT.SETURAL 
TNACiONAL 
8 NAVAL 
9ACADEMICA 
10 UNIAO LAMAS 
11LECA 
120VARENSE 
13CHAVES 
14 MARCO 
ISESPiNHO 
16 FELGUEIRAS 
17IM0RTAL 
18 FREAMUNDE 

28 53 
28 52 
28 51 
28 51 
28 49 
28 49 
28 46 
28 41 
28 40 
28 37 
28 36 
28 34 
28 30 
28 30 
28 29 
28 27 
28 21 
28 20 

Felgueiras - Nacional. 1-1 
Ovarense - Santa Clara. 0-0 

laça-Bio Ave. 0-3 
Imortal - Oesn. Chaves, 3-1 

Freamunde-Naval, 0-1 
Académica - Sp. Espinho, 4-1 

Uniâo lamas - Penafiel. 0-0 
Marco-Vit. Setübal. 0-0 

Varzim - Maia, 2-3 

Santa Clara-leça 
Vit. Setùbal-Felgueiras 

Nacional-Ovarense 
Bio Ave-Imortal 

Desp. Chaves-Varzim 
Maia-Freamunde 
Naval-Académica 

Sp. Espinho -Uniâo lamas 
Penafiel - Marco 

Futre rénova corn 
Atlético de Madrid 
per mais très épocas 
Paulo Futre, director desportivo do Atlético de 
Madrid, afirmou no final do encontro frente ào 
Extremadura, que esta semana iria renovar com 
o clube "rojiblanco" por mais très épocas. 
O português comentou que jâ havia chegado a 
acordo corn o Atlético e que apenas faltava 
carimbar o vinculo, o que aconteceu na terça- 
feira. "Quando cheguei ao clube, a minha missâo 
era dar tranquilidade e estabilidade e isso foi 
conseguido", frisou o director desportivo do 
conjunto onde actuam os portugueses Dani e 
Hugo Leal, ao "site" da "Marca". 
Sobre o triunfo do Atlético e as possibilidades do 
clube subir de divisâo, Futre disse que ainda nâo 
se conseguiu nada. "Faltam nove partidas e 
estamos a dois pontos da subida, mas a luta 
continua", frisou. 
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Campeonato Nacîonal de Fu-tebol - OQ 
OL 

1 MOREIRENSE 
2 FAMALICÀO 
3 FC PORTO B 
4 VIZELA 
5 PAREDES 
6 LELXÔES 
7 INFESTA 
8 S. .lOAO VÊR 
9 SP.BRAGA B 
lüCANELAS 
11 VILANOVENSE 
12 ESPOSENDE 
13 LOL’ROSA 
14 ERMESINDE 
15 CONDOMAR 
16 SANDINENSES 
I7TROFENSE 
18 BRAGANÇA 
19 FAFE 
20 PEVIDÉM 

JJ IP 

30 65 
31 58 
30 56 
31 51 
31 51 
29 47 

31 45 
31 44 
31 43 
31 42 
31 40 
31 37 
30 33 
31 
31 
31 
31 
31 

33 
33 
32 
32 
32 

Resultados 
Sào Joào Vêr - FamaÜcào. 3-2 
Sandinenses - Esposende. 1-1 
FC Porto "B" - Gondoniar. 0-0 
Bragança - Ermesindc, 0-0 
Trofense - Infesta, 1-0 
Pevidéni - Fafe, 1-1 
Leixôes - Moreirense. adiado 
Sp. Braga "B" - Vilanovense, 1-2 
Canelas Gaia - Lourosa, 2-0 
Vizela - Paredes, 2-0 

32‘ Jornada 
Esposende - Faniaiicào 

Gondomar - Sandinenses 
Ermesinde - FC Porto ”B" 

Infesta - Bragança 
Fafe - Trofense 

Moreirense - Pevidém 
Vilanovense - Leixôes 

Lourosa - Sp. Braga "B" 
Paredes - Canelas Gaia 
Vizela - Sào Joào Vêr 

€IL 

I OLIVEIRENSE 

2SP.COVIEHÀ 
3SANJOANENSE 
4 FEIRENSE 
5 FATIMA 
6SP.POMBAE 
7 TORREENSE' 
8 AC.VISEL 
9 OU.BAIRRO 
10 MARINHENSE 
II U. COIMBRA 
12 VTEAFRANQIJEN 
13 AECAINS 
14CALDAS 
ISARRIFANENSE 
16 rORRES NOVAS 
17 AGUEDA 
18CIJCLUÂES 
19 LOLRINHANENS 

29 64 

29 63 
30 58 
29 49 
29 48 
29 47 
29 47 
29 47 
30 46 
30 40 
29 38 
30 37 
29 35 
29 32 
30 31 
29 29 
30 24 
30 23 

.29 17 

Resultados 
Sp. Pombal - Àgueda, 1-0 
Sp. Covilhà - Vilafranquense, .3-1 
Acad, de Viseu - Sanjoanense, 2-1 
Torreense - Feirense, 2-0 
Torres Novas - Fàtima, 2-1 
Marinhense - Lourinhanense, 2-0 
Arrifanense - Uniào de Coimbra. 0-2 
Oliveira do Bairro - Alcains. 1-0 
Cucujàes - Caldas. 1-1 
Folga: Torres Novas 

32“Jornada 
Agueda - Oliveirense 

Vilafranquense - Sp. Pombal 
Sanjoanense - Sp. Covilhà 

Feirense - Académico de V'iseu 
Fàtima - Torreense 

Lourinhanense - Torres Novas 
Uniào de Coimbra - Marinhense 

Alcains - Arrifanense 
Caldas - Oliveira do Bairro 

Folga: Cucujàes 

(CIL ü IP 

1 PORTIMONENSE 31 
2 L.MADEIRA 
3 LOEEETANO 
4 SEIXAE 
5 ATEÉTICO 
6 BARREIRENSE 
7 MACHICO 
8 ESTORIE 
9 OPERÀRIO 

lOOEHANENSE 
11 CAM.EÔBOS 
12 BENFICA B 
13MARi nMO B 
14 CASA PIA 
ISCAM.ACHA 
16 SPORTING B 
17 MICAEEENSE 
18 ORIENTAE 
19 SESIMBRA 
20 EES.ÉVORA 

31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 

31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 

60 
54 
52 
51 
51 
50 
49 
47 
45 
43 
42 
42 
42 
41 
40 
37 
33 
26 

25 
20 

Resultados 
Benfica "B" - Seixal, 1-0 
Micaelense - Câmara de Lobos, 2-1 
Atlético - Olhanense, 0-0 
Operàrio Desportivo - Louletano, 1-1 
Lusitano de Evora - U. da Madeira, 0-: 
Barreirense - Casa Pia, 4-0 
Camacha - Sporting "B”, 1-0 
Oriental - Man'timo "B", 0-0 
Poctimonense - Machico, 1-0 
Sesimbra - Estoril-Praia, 2-1 

32“Jornada 
Câmara de Lobos - Seixal 
Olhanense - Micaelense 

Louletano - Atlético 
Uniào da Madeira - Operàrio 

Desportivo 
Casa Pia - Lusitano de Évora 

Sporting "B" - Barreirense 
Maritimo "B" - Camacha 

Machico - Oriental 
Estoril-Praia - Portimonense 

I de ibol - QQQ 

Sérié A Sérié B Sérié C Serie □ Sérié E Serie F 
CL »(QimiIPA 

1 TAIPAS 
2 MARIA FONTE 
3 JOANE 
4 SERZEDELO 
5 LIMIANOS 
6 TER. BOURO 
7 VALENCIANÜ 
8 FÀO 
9 VIANENSE 
10 VILAVERDENSE 
11 AMARES 
12 MONÇÀO 
13 MONTALEGRE 
14 MERELINENSE 
15 NEVES 
16 MIRANDES 
17CABECE1RENSE 
18 P. SALGADAS 

28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
27 
27 

59 
54 
53 
52 
44 
39 
39 
39 
38 
37 
36 
35 
32 
32 
29 
28 
27 
14 

Merelinense - Vianense. 2-1 
Maria da Fonte - Cabeceirense, 4-0 
Valenciano - Mirandès, 2-0 
Fào - Monlalegre. 2-1 
Amares - Serzedelo, 3-1 
Pedras Salgadas - Joane, 0-0 
Taipas - Limianos, 5-1 
Vilaverdense - Terras Bouro, 1-1 
Neves - Monçào, 1-1 

CL atj^ujinPA 

1 VILA REAL 
2 P.RUBRAS 
3 DRAGÔES SAND 
4 REBORDOSA 
5 ESMORIZ 
6T1RSENSE 
7 AVINTES 
8 AMARANTE 
9 T MONCORVO 
10 RIBEIRÀO 
11 PEDROUÇOS 
12 LOUSADA 
13 LAMEGO 
14 RIOTINTO 
15 FIÀES 
16 P. BRANDAO 
17 S. MARTINHO 
18 LIXA 

28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 

54 
50 
50 
47 
44 
43 
40 
40 
40 
38 
36 
35 
34 
34 
32 
28 
25 
24 

Rio Tinto - Lousada. 3-1 
Vila Real - Ribeirào. 3-0 
Paços Brandào - Torre Moncorv’o, 4-2 
Lixa - Dragôes Sandinenses. 1-0 
Sào Martinho - Esmoriz, 2-1 
Tirsense - Pedrouços, 3-1 
Pedras Rubras - Fiàes, 2-0 
Amarante - Lamego. 4-1 
Rebordosa - Avintes, 3-1 

CL atQItJlIIPA 

1SOURENSE 
2 OL.HOSPITAL 
3 CESARENSE 
4 VALECAMB. 
5 ESTA R R EJ A 
6 P. CASTELO 
7 S. ROQUE 
8GAFANHA 
9 MANGUALDE 
10 SATÀO 
11 MIRANDENSE 
12 AVANÇA 
13 ANADIA 
14 OL. FRADES 
15 F.ALGODRES 
16 GUARDA 
17 GOUVEIA 
18 LOUSANENSE 

28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 

56 
56 
53 
48 
44 
42 
41 
39 
38 
36 
36 
34 
34 
33 
32 
24 
22 
13 

Avança - Fornos Algodres. 1-0 
Frades - Lousanense, 3-1 
V'alecambrense - Salào. 1-2 
Sourense - Mangualde. 0-2 
Guarda - Cesarense. 0-3 
Penalva C'astelo - Sào Roque, 3-0 
Ciafanha - Anadia, 4-3 
Mirandense - Estarreja. 1-0 
Güuveia - Oliveira Hospital. 1-2 

CL KtQOTPA 

1 BENFICA CB 
2 EST. PORTAL. 
3 BENEDITENSE 
4 PORTOMOSENSE 
5 PORTALEGRENS 
6 FAZENDENSE 
7 PENICHE 
8SERNACHE 
9 BIDOEIRENSE 
10 ALMEIRIM 
11 U.TOMAR 
12 SERTANENSE 
13 CARANGUEJEIR 
14 FERROVIARiOS 
15 U. SANTARÉM 
16 MIRENSE 
17ALCANENENSE 
18 BOMBARRALENS 

28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 

66 
58 
57 
48 
46 
45 
41 
40 
34 
32 
32 
31 
29 
29 
28 
28 
22 
21 

Almeinm - Caranguejeira. 2-1 
Portomosense - Semache. 4-3 
U. Santarém - Alcanenense, 1-1 
Bombarralense - Peniche, 1-1 
Est. Portalegre- Portalegrense. 1-1 
Uniào Tomar- Benfica C. Branco, 1-3 
Ferroviàrios - Mirense, 1-0 
Sertanen.se- Fazendense, 1-2 
Beneditense - Bidoeirense, 4-0 

CL IKQOTA 

1 OL.MOSCAVIDE 
2 ODIVELAS 
3 MAFRA 
4 r MAIO 
5 RIB.BRAVA 
6 S.VICENTE 
7 AG.CAMARATE 
8CORUCHENSE 
9S1NTRENSE 
10 ALCOCHETENSE 
11 PORTOSANTENS 
12 PONTASSOLENS 
13 CALIPOLENSE 
14 SAM.CORREIA 
15 SACAVENENSE 
16 LOUREL 
17 ELVAS 
18 FANHÔES 

28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28- 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 

56 
56 
54 
45 • 
42 
42 
40 
38 
38 
38 
38 
37 
35 
35 
35 
29 
25 
18 

Samora Correia - Aguias Camarate. 2-0 
Sào Vicente - Pontassolense, l-O 
Clivais e Moscavide - Alcochelense. 1-1 
Sintrense - Sacavenense, 1-0 
Calipolense - 1° Maio. 1-2 
Mafra - Lourd, 7-2 
Odivelas - Coruchense. 2-1 
Ribeira Brava - Elvas, 4-1 
Portosantense - Fanhôes, 2-0 

CL aQULPA 

IAMORA 
2 PADERNENSE 
3 OURIQUE 
4 VASCO GAMA 
5 PINHALNOVENS 
6 ESP. LAGOS 
7 JUV. ÉVORA 
8QUARTEIRENSE 
9 ESTRELA VN 
10 ALMANSILENSE 
11 LUS. VRSA 
12 BEJA 
13 FUT. BENFICA 
14 F.BARREIRO 
15 PESCADORES 
16CASTRENSE 
17 ALMADA 
18 PALMELENSE 

28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
27 
28 
27 
28 
28 
28 

57 
56 
51 
46 
46 
46 
45 
42 
42 
41 
38 
37 
35 
30 
29 
27 
24 
14 

Amora - Beja. 7-0 
Almansilense - Futebol Benfica, 2-1 
Palmelense - Castrense. 0-1 
Lusitano VRSA - Pescadores. 0-0 
Es|>eranea Lagos - Va.sco Gama, 0-4 
Almada - Pademense, 3-1 
Ourique - Quarteirense, 0-1 
Juv. Évora - Fabril Barreiro, 2-1 
Est. Vendas Novas - Pinhalnovense, 0-2 

Man'timo quer continuar corn o argentino lagorio 
O Maritimo prépara jâ o futuro. Em Lisboa, Carlos 
Pereira reuniu corn o empresârio do argentino 
Lagorio e apresentou uma proposta para a sua 
continuidade. Antes, falou com Paulo Barbosa. 
A prôxima temporada do Maritimo esta jâ a ser 
tratada corn cuidado. Assim, aproveitando a sua 
deslocaçâo para a reuniâo do "G-36", o lider dos 
"verde-rubros", Carlos Perdra, permaneceu em 
Lisboa, onde, segundo apurâmos, encetou alguns 
contactos corn vista ao reforço do plantel para a 
nova época, onde os madeirenses podem marcar 

presença nas competiçôes europeias. 
O présidente do Maritimo reuniu corn o 
empresârio do avançado argentino Lagorio, 
demonstrando interesse na sua continuidade na 
Madeira. Agora, Carlos Pereira espera por uma 
resposta, para saber se o argentino, que ainda 
chegou a «dar um ar da sua graça», vai permanecer 
no Lunchal. 
Recorde-se que o "goleador" estâ em Madrid, onde 
récupéra de uma pequena intervençâo cirürgica ao 
joelho, aguardando-se para breve o seu regresso. 

55 eventos desportiuos promovem a Regïâo 
Loi feita a apresentaçâo dos eventos desportivos a 
realizar na Regiào Autônoma da Madeira no 
decorrer deste ano e que terâo o apoio do Instituto 
do Desporto da Madeira. Um dos aspectos 
enaltecidos nesse apresentaçâo foi o facto de as 
iniciativas serem um importante contribute na 
divulgaçào do destine Madeira. 
Para o ano em curso, estâo previstos 55 eventos, dos 
quais 34 sào de âmbito de participaçâo nacional e 
21 sâo de carâcter internacional. Desses 55 
projectos, 40 terâo caracteristicas de promoçâo 

enquanto que 1,5 serào de alto nivel competitive. 
Este ano realizam-se na Madeira e no Porto Santo 
importantes competiçôés europeias e mundiais, 
nomeadamente o Campeonato Mondial de Pesca 
Desportiva, Campeonato da Europa de Match 
Racing de Vela, a Base de Qualificaçâo do 
Campeonato da Europa em Basketball feminine, o 
European Promotion Cup emJudo,entre outras. 
Um aspecto que também merece nota é o de estes 
55 eventos contarem 10.907 participantes, dos 
quais 5.500 nào sào residentes na nossa ilha. 

Mike Santos 
Programmer / web developer 

Web; www.designsonline.ca 

125 Harold Street 
Brampton, Ontario 
Home; 

Celt: (4 

Açores 
. 5° jornada: 

Lusitânia - Praiense, 2-1 
Madalena - Santiago, 2-1 

; Folgou: Santo Antônio 

; 1. Lusitânia 4 49 
, 2. Madalena 4 44 
' 3. Praiense 4 38 
, 4. St. Antônio 4 37 
( 5. Santiago 4 32 

As équipas transitam corn a totalidade dos pontes 
^ conquistados na primeira fase.  

6° jornada: 
Madalena-Santo Antônio 
Lusitâniâ-Santiago 
Folga: Praiense 

5° jornada: 
uventude Lajense - Vila Franca, 0-0 
'lamengos - Vilanovense, 2-3 
'olgou: Angrense 

1. Angrense 4 29 
2. Vilanovense 4 20 
3. Flamengos 3 20 
4. Vila Franca 4 17 
5. Lajense 3 15 
As équipas transitam corn a totalidade dos pontos 
conquistados na primeira fase.  

6° jornada: 
Flamengos-Angrense 
Juventude Lajense-Vilanovense 
Folga: Vila Franca 

0101 
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Com a vitôria em Guimarâes, o Boavista somou mais très pontos 
importantissimos na caminhada para o titulo da la. Liga Nacional. 

Um jogo em que "estava em jogo" muito para ambos os lados. 

o Boavista para chegar a campeâo e, Boavista, por 2-1 e, assim, os vimara- 
o Guimarâes, corn necessidade de nenses terâo de arranjar pontos por 
vencer para nâo... descer! Ganhou o outras bandas ou em casa corn outra 

gente corn menos boa... vista! 
O FC do Porto, sempre son- 
hando e corn toda a razâo, foi 
ao "vizinho" Salgueiros, ven- 
cendo-o, por 1-0. Se ganhar 
no Funchal, o jogo em atraso 
corn o Maritimo, fica a uma 
"escorregadela e picos" dos 
boavisteiros! 
Dos restantes, corn possibili- 
dades de se qualificarem para 
a Europa -sim, da Liga, 
esqueçam-sei-. Sporting, 
Braga e, quem sabe?, o 
Benfica -sem esquecer o 
Maritimo, devido a ser final- 
ista da Taça de Portugal, 
frente ao FC Porto-, sô o 
Sporting conseguiu corn 
muita afliçâo "safar-se" do 
Estrela da Amadora, enquan- 
to o Braga e o Benfica perder- 
am pontos perante os 
Avenses e o Farense, respec- 
tivamente. Pelo meio e em 
sossego encontram-se 
Belenenses, Uniâo de Leiria, 
Beira Mar, Salgueiros, Paços 

de Ferreira, Farense e 
Maritimo. Alverca, Gil 
Vicente, Guimarâes e 
Campomaiorense, nâo podem 
dormir tranquilos e, no fundo, 
Desportivo das Aves e Estrela 
da Amadora, corn 26 e 14 pon- 
tos, respectivamente. Afliçôes 
corn fartura no cimo e no 
fundo da tabela classificativa. 
A prôxima Jornada, a numéro 
29, agrupa os seguintes jogos: 
Sexta-feira, dia 20 de Abril, Sp. 
Braga-Campomaiorense, às 
IGhOO, corn transmissâo na 
SporTV. 
No sâbado, Boavista-Sporting, 
àsl4h00, corn imagens. na 
RTPi. 
Domingo, 22 de Abril, com 
inicio às llhOO, Paços de 
Ferreira-Maritimo, Benfica- 
Guimaràes (corn transmissâo na SIC), Boavista-Sporting é o grande jogo da 
Estrela Amadora-Alverca, Uniâo de jornada, um tudo ou nada para o 
Leiria-Gil Vicente e Beira Mar- Sporting e, quase o mesmo, para os 
Salgueiros. As 16h00, o FC Porto-D. axadrezados. 
das Aves, corn transmissâo na 
SporTV. Quem vai ver os pontos aos quadrad- 
Segunda-feira, fecho da jornada 29, inhos? 
corn o Belenenses-Farense, às 15h30, JMC 

corn imagens do desafio na SporTV. 

novo représentante 
de vendas da 

S£cL&€tit 
para a comunidade 
portuguesa 

S£CIS€M 
Para as suas testas familiares adquira uma 
"24 Holiday Pack", corn 4 tipos de cerveja 
diferentes e corn a oferta de uma Câmara 
fotogràfica em todas as caixas. 


